
935
La Revuo

Orient a
JARO XVI N-RO 4 APRILO

:も

KVINETAĜA PAGODO INTER PLENFLORANTAJ ĈERIZARBOJ

I
ス

ペ

フ

/

STITUTO 〇

究



LA REVUO ORIENTA 目 次 jaro xvi, n-ro 4, aprio 呗

Pioniroj de Holanda Lingvo (2) (|®學事始〉..........................k 崎 和 夬 95

La Himno de Manĉuria Imperio ................................................................鈴 木 北 夫100

Kiel Animaloj vidas Movadon...................................................................... 」上 p! 通!01

|Jキ學術雜誌に山た外人のエスペラント….............................. 前 曲 勤1〇4

M让〇-literaturo...................................................................................................踞 オこ i音彥1°ゝ

Listo de Esp. Tradukcj de ĵap. Literaturajoj (3)....................................編 W 部106

El Paperkorbo de Gramatikulo (3丿................................... 刀、坂 SI 二1〇7

Anamnezo の書き方 ...................................................鈴 木 北 夬 1〇?

新刊紹介......................................................... 編 W 部口】

英語の先生なればこそ…….... .........................................管野祐治114

內地報道......................................................... 編 斡 部116

に於けるエスベラント普及・硏究・實用の中心機關

法人 日本エスペラント學會
我

財

康京市本细!區元町一の一三
——【雹話小石川〇の5415番ーー振甚口座東京11325匿】

世界エス運就の中心機淼萬國エスペラント協會(UE A )に列し我感を 
代授する本會に入會され我國のエス述動を後助せられよ

維持員へは

的 エスペラントの普及、硏究、實川

-(〇)エスペラントに關する各純の硏究調査及H、發表 
曲/ (b)報誌及圖書の刊| J■及外阈工 
禾l(c)講演令講苦矽の開俺及後援

l(d)
((a)

費/ ©
3

本會の

ス諸書籍・取次

其他本的の目的を违成するに必要な事菓 

落通維持员年績晒|4し錢(b)正維持貝年額昭U 
賛助維持員 年麒ら圓 (り 特別維持員年紈1(拥以上
終身維持ロ ー咗金100圓以上
La Revuo 〇:lentaを無代配布する他賞會發存新FU圖雷の割引等をなす 
ことおり

普通維持員を除く他の維持口はすべて萬凰エスベラント協窪(EA)の 
普通會員(simpla membro)よなる

住所 職菜 姓名C振カナ付;)を明記し會費一年かを支拂へばよい

目

事

會

入會手續

會則及發疔及取次内外圖書U錄耍郵券二錢

理車長 

许 棋
え束北大英長

H

同中儿敎授

同文 炒

役 員 名

大石和三郞 ĝ東朝篩長

井上仁吉 W號 1«

井上薦壽藏 n
上野孝男 陶E:督・6長

小坂50二 g员 m

川原次吉郞 PJ

黑板勝美 园(常任〉

簿 C五ト昔順;)

土岐善曆 理略曲任)

西 成甫 k CbO

藤澤親雄 E 戲

前HI 穰 同

望月周三郞 題曲扶w

柳H!阈男 同 子前

大井 學

三石五六 

美野n!琢磨 

鈴木正夫 

堀 眞道 

秘積車遠 

三必章道



Pioniiroj de Holanda Lingvo (2)
(蘭學事始)

Originala novelo de Kan KiKUĈr. 
Tradukita de Kazuo Osaki.

Malpli ol kvin tagojn poste Geni paku havigis al si holandan libron a Tafel Anatomia.” 
La vera celo de Gempaku kuŝis en holanda medicino. Li deziris studi holandan lingvon 
nur por ke li povu per ĝi tralerni holandajn librojn pri kuracarto kaj medikamentoj.

Tial, kiam iu interpretisto montris al li " Tafel Anatomia", liaj okuloj malfermiĝis 
de miro kaj ĝojo. En la libro sin trovis detalaj bildoj de internaĵoj kaj ostoj malhele 
kolorig让aj de ruĝo kaj verdo・ Ŝajnis al li kvazaŭ tie malkovriĝus ĉiuj misteroj pri la 
homa korpo. La holandaj literoj, kiel ornamoj, kurantaj inter bildoj kaj desegnoj, 
plenigis lian koron per intensa scivolo kaj ekscito, kvankam li ne povis kompreni unu 
vorton, nek duonvorton. La libro estis tiel alloga ke li senpripense elpoŝigis arĝent- 
moneron kaj donis ĝin al Ia interpretisto kiel garantiaĵon, kvankam la prezo de tri jenoj 
estas sufiĉe granda sumo por li, kies monata salajro estas nur trideksep kaj duono tooj 
da rizo * Kaj li rapidis al la daimia domaro por pruntepreni monon. Li vizitis ĉefvasalon 
Ŝinzaemon Oka, kiu de antaŭe estis afabla al li. Aŭskultinte la peton de Gempaku, 
la ĉefvasalo diris.

"Cu tiu libro estas utila? Se jes, mi transpetos al nia Moŝto pagi por la libron, 
La respondo kortuŝis Gempaku.

a Jes, mi "klopodos nepre utiligi ĝin, se ne tuj 匕 しi juris.
u Bonvole plenumu lian peton. S-ro Sug让a ne estas tia, kia lasos ĝin neutila 

Al la ĉefvasalo konsilis viro nomata Saemon Ogura, kiu ĝuste tiam kunestis. Tiel 
Gempaku enmanigis al si "Tafel AnatomiaLia ĝojo estis tre granda.

Estis la tago de marto- Gempaku estis en Nagasaki-ja, kie la interparoloj estis tre 
gajaj, ĉar ne parolante pri Kapitein, du sekretarioj kaj interpretistoj, ĉiuj estis serenaj 
liberigite de la ŝarĝo de la aŭdienco de F ŝoguno, kiu estis aranĝita por holandanoj la 
antaŭan tagon. Finfine Kapitein regalis ilin per malofta vino nomata tinto. Tiun tagon 
Rjotaku ne ĉeestis, sed preskaŭ ĉiuj ĉeestantoj estis kuracistoj, nome Junian Nakagaŭa, 
Genteki Kosugi, Suntai Rei, Sooen Torijama kaj aliaj, sekve la temo limigis sin al 
kuraにarto ne flankiĝante, kaj estis streĉe. Interalie ili superŝutis per diversaj demandoj 
Kabei, unu el la sekretarioj, kiu estis sperta ĥirurgo. Precipe Ŝuntai Rei fervore faris 
demandojn pri flebotomio.

En la feudala epoko oni pagis al oficistoj per rizo kaj " too " estas unuo de volumeno 
de japana mezuro; egala al ĉirkaŭ 1.8 litroj.
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Kiam longa printempa tago krepuskiĝis, la holandanoj iris por vespermanĝo kaj ili 
sin liberigis de la streĉaj interparoloj・ Ili rapideme ekpreparis sin por hejmeniri, tiam 
kuriero venis kun leterskatolo el la hejmo de Junian Nakagaŭa. Kun maltraukvila mieno 
Junian prenis la skatolon kun ruĝa papero, kiu signifas urĝan enhavon, sed leginte la 
leteron, lia vizaĝo eksplodis pro ĝojo. .

"Sinjoroj, estu ĝojaj! ni povos plenumi nian longe havatan deziron. Morgaŭ en 
Kocugahara oni havas dissekcadon! dissekcadon! ” Li ellasis ĝojan krion kaj montris 
la leteron al la kunsidantoj. Per letero Mambei Tokunoo, apartenanta al Magistrato 
Kainokami Magafuĉi, informis pri la dissekcado, kiu estos aranĝata de iu ĥirurgo la 
morgaŭan tagon en Kocugahara, Senĵu.

"Dissekcadon ! dissekcadon !"
Goja voĉo ekregis.
Kvankam observi internaĵojn estas longjara deziro por studontoj de holanda medicino 

kiel Juif an, Genteki, Gempaku kaj aliaj, la okazo estis malfacile kaptebla.
En la lastaj tagoj ili aŭskultis la klarigon pri korpa interno de Babel, despli la deziro 

pri dissekcado estis flamanta kvazaŭ oleo estus surverŝita. Precipe la koro de Gempaku 
estis kvazaŭ suprenfluganta. Ekde kiam li enmanigis H Tafel Anatomian kiel sen
pacience li atendis la tagon de dissekcado! Li konis kiel forte la desegnoj de V libro 
diferencas de la opinioj de antaŭuloj. Li volis certigi tion laŭeble frue sur 1a bazo de 

praktiko.
Ciuj vizaĝoj en la kunsido brilis pro ĝojo.
“ Do, hodiaŭ vespere ni tuj hejmeniru por ripozo, kaj morgaŭ frumatene ni renkontiĝu 

ĉe la teejo Deguĉi en Sanja-maĉi n.
ĵun*an  proponis kaj la kunsido senhezite konsentis je tio.

"Tiam viviĝis en. la kapo de Gempaku la vizaĝo de Rjotaku, kiu ankaŭ estas soifa 
rigardi la internaĵojn, ne malpli ol &u el la kunsidantoj. Li estas invitinda persono al 
la morgaŭa dissekcado, se li ne ĉeestis ĉi tie. Tion Gempaku rimarkis. )

Li tamen ne povis facilanime elbusigi la nomon de Rjotaku, al kiu li sentis sekretan 
antipation. Plie li iom sentis en la angulo de P koro malican ĝojon ke & tiu grava 
okazo estos preterlasata de Rjotaku, kiu ĉiam sin tenis arogante kaj tromemfide.

Pre&pe li opiniis ke estas ne necese atentigi pri Rjotaku en la nuna momento, 
kiam neniu konsciis tion, sed kiam la kunsidantoj estis disirontaj, konsciencriproĉo 
ekturmentis lin, kvankam ne forte, vipadis lian koron.

Li ne povis ne rekoni sian sintenadon malnobla rilate al Rjotaku kaj fine rompis la 
silenton. " Estas s-ro Maeno! s-ro Maeno ! estas dezirinde iel sciigi al li "• Ĉe la vortigo 

li sentis sin sereniĝinta kvazaŭ sav让几 "〇, jes, s-ro Maeno restas! Ni estis tute forgesinta 
lin. Ni devas nepre sciigi al li ”• Genteki tuj respondis, sed aliaj ŝajne estis indiferentaj. 

Junian apologiis.
u Al s-ro Maeno mi volus sciigi, sed estas longa vojo ĝis lia loĝejo en Kooĵi-maĉi kaj 

ni jam ne havas rimedon sciigi, ĉar nun estas post la oka. Li havos la okazon la
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venontan fojon 匕 Ĉi tiun fojon Gempaku volis silenti, 
parton kaj ne plu havas devon aŭ respondecon nepre 
afero. Silenti plu, tamen, ŝajnis al li ruza, konsciante 
koro malica ĝojo pro tio ke Rjotaku perdos la okazon.

u Jes, sin trovos rimedo ankoraŭ・ Kredeble strata

Li pensis ke li jam plenumis sian 
partoprenigi lin en la mo gaŭa 
ke sin kaŝis en la fundo de lia

kuriero staras en la angulo de
Hongoku-strato. Transportiga leteron ne postulante la respondon, do la adresito povos 
sciiĝi "・

La propono de Gempaku estis trafa en ĉi tiu okazo.
a Tio estas belega ideo”. Ĉiuj konsentis je tio kaj Genteki ekskribis leteron.
Estis vero ke tiel proponante, Gempaku aliflanke sentis penton. Sed okazis alia 

sento ĉe la penso pri " Tafel Anatomia n, kiun li posedas. Li pripensis kiel fiere li povos 
prezenti ĉi tiun maloftan libron antaŭ la kunsidantoj, precipe antaŭ Rjotaku — en la 
ĉeesto de kiu li ĉiam sentis sin kvazaŭ premata.

Li konkludis ke estis bone partoprenigi Rjotaku.

——4——

Ĉirkaŭ la kvara horo matene la kvaran de marto, Gempaku forlasis la loĝejon de 
Sin^oohaŝi. Kiam li atingis la teejon Deguĉi en Sanja-marekte de Umamiĉi post 
trapaso de Asakusa-ponto, Kuramae kaj Hirokooĵi, la sonorilo de Asakusa-templo estis 
sonoranta la sesan tra la hele purpura &elo en la printempa matenkrepusko. Tie en la 
malvarma ĉambro jam Genteki kaj Rjotaku sidis ĉirkaŭ fajrpelvo.

Gempaku miris multe en la koro ke jam sin trovis ぼわtaku, kiu loĝas en Hira- 
kaŭa-ĉo, Kooĵi・maci.

Ekvidinte Gempaku, Rjotaku salutis tre ĝentile ne kiel kutime.
u S-ro Sugita! Mi kore dankas vin ke hieraŭ vespere danky al via afabla zorgo mi 

ricevis leteron kaj povas partopreni en la malofte renkontebla afero. Estas granda ĝojo 
por mi".

Por lia honesta esprimo de dankeco Gempaku hontis sin pro sia ĝisnuna koncepto 
pri Rjotaku.

"S-ro Sug让a! Mi aŭdis ke s-ro Maeno ne eĉ dormetis de hieraŭ vespere. Ĉirkaŭ 
la dekdua la kuriero atingis lin kaj je la dua matene li forlasis la loĝejon・ Intertempe 
ĉe la penso pri la hodiaŭa afero lia koro tremadis de ĝojo kaj li ne havis dormeton la 
tutnn nokton "•

Gempaku do estis certa ke Rjotaku estas pli fervora ol li kaj superas lin en &uj 
rilatoj. Tio kaŭzis malgajecon al li, sed la malgajeco malaperis tuj kiam li pensis pri 
u Tafel Anatomiav, kiun li havas en la poŝo, supozante ke li estas la sola posedanto de 
ĉi tiu malofta libro.

Baldaŭ venis Junian kaj unu horon poste Suntai kaj Rjoen duope. Kaj ili sesope 
piediris al Kocugahara.

Guante frumatenan venteton, ili multe interbabilis kun ekscito. Malgraŭ iliaj aĝoj 



—ĉiuj pli ol mezaĝaj, iliaj koroj tremadis de atendo- Senkonscie la paŝoj fariĝis rapidaj. 
Malaltkreska Junian ofte trovis sin postiranta.

Gempaku estis pripensanta kiam li prezentos u Tafel AnatomiaLi intencis 
prezenti ĝin en la teejo de Sanja-ma& sed ne povis kapti la okazon.

Proksime de la ekzekutejo en Kocugahara oni vidis la kapon de maljunulino ĵus 
ekzekutita kiu estis piloriita ĉe la vojo. Diveninte ke ŝia trunko hcdiaŭ estos dissekcota> 
la ses personoj sentis malagrablon por moment〇.

La ĉefekzekutisto gvidis ilin en la ĉambron por policanoj ĉe la eniro de P ekzekutejo. 

Tie ili devis atendi ĝis la dissekcado estos preta.
Gempaku pensis : nun estas tempo por prezenti "Tafel Anatomia kiun li ektuŝis 

en la poŝo. Ĝuste sammomente, Rjotaku diris, kvazaŭ rememorinte, malligante pakaĵon^ 
kiun li tenis en la dekstra mano.

"Jes! jes! Mi havas ĝojon prezenti al vi ĉiuj. Tio estas la libro de holanda 
anatomio, kiun mi aĉetis kiam mi estis en Nagasaki antaŭ kelkaj jaroj.

Li elprenis el la pakaĵo kaj montris ĝin antaŭ la kunsidantoj. Kun la okuloj 
brilantaj de scivolo Genteki ricevis ĝin. La rigardoj de la kvin personoj samtempe 
koncentriĝis sur ĝin. Ekrigardo tiel mirigis Gempaku ke li dubis pri siaj okuloj. Tio 
estis la libro de la sama eldono kaj sama preso kun a Tafel Anatomia kiun Ii tenas 
en la poŝo.

Li, mirkonstem让e, ne sciis, kion diri. La lasta apogo, kiun li pensis fierinda antaŭ 
Rjotaku, tuj estis facile frakasita. Gempaku, tamen, ne povis ne eligi sian libron el la poŝo.

"S-ro Maeno posedas la libron de antaŭ longe ? Mi ankaŭ aĉetis tion lastatempe "• 
Gempaku prezentis ŝajniginte sin senĝena. Ekde hieraŭ vespere li pensadis kun plezuro 
kiel prezenti. Sed anstataŭ dolĉo de fiereco, li sentis sin kvazaŭ mordanta poreon.

Sed Rjotaku ŝajne surpriziĝis je la libro prezentita de Gempaku, kies kovrilon kaj 
titolpaĝon li foliumis.

u Ĉi tiu estas la vera sama verko. Estas stranga koincido, koincido ヽ Tiel parolante 
li multfoje klakfrapis la manojn. Lia sintenado estis serena kiel la ĉielo.

"Ni povas diri ke estas ĝojinda antaŭsigno por la studo de holanda medicino ke vi 
kaj mi neatend让e havas samajn u Tafel Anatomiみ” Rjotaku daŭrigis kun rido kaj 
klarigis montrante unu bildon de V libro al Gempaku.

"Vidu, jen estas pulmo nomata Long holandlingva estas koro nomata Harty jen 
stomako nomata Maagy lieno nomata Milt. Ili malsimilas al kvin solidorganoj, ses 
kavorganoj, maldekstraj tri folioj kaj dekstraj kvar folioj de hepato en ĉina Medicina 
Skribo. Hodiaŭ ja ni povas vidi, ĉu pravas ĉina studo aŭ holandaj desegnoj

Lia vizaĝo estis brilanta de studavido, kaj lia nobla kaj entuziasma sintenado tiel 
kortuŝis Gempaku, ke li forgesis ion rigidan en sia koro.

——5——

Baldaŭ ili sesope iris al la loko por rigardi la dissekcadon. En la angulo de V ekze
kutejo sin trovis simpla baraketo provizore konstru让a per matoj. Tie atendis ilin • iu 
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operaciisto kun tri malaltrangaj oficistoj kaj du policanoj.
Kiel divenite, la kadavro estis tiu de la maljunulino, kies kapo nur estis piloriita.. La 

maljunulino estis granda krimulino moknomata Blutea avinaĉo, kiu murdio unu post alia 
multajn adoptitajn infanojn. Malgraŭ ŝia ago de pli ol kvindek jaroj neniu sulko estis 
videbla sur la blanka gras-karno. Tio atestas iaman belan virinon.

La sekconto estis malaltranga oficisto nomata Toramacu, preskaŭ naŭdekjara.
La maljunulo kun ru女bruna hiiŭto aspektis sana kvazaŭ tra lia kcrpo tragutas ^rasaĵo

de kadavroj ekzekutitaj de li. 
juneco.

La kadavro sen kapo estis 
nevole deturnis vizaĝojn de ĝi,

La naŭza sento sentita tra 
mieno ili elportis tian senton.

Li fanfaronis pri la oftaj spertoj de dissekcado ekde sia 

tiom pala kaj malbel-forma ke je la ekvido la ses personoj 
kvankam ili estis tre entuziasmaj pro studavido.
okuloj kaj nazo frapis iliajn brustojn, sed kun seriozega 
Kaptante akrigitan tranĉilegon kun la pinto malsupren, la

maljuna malaltranga oficisto ektran&s la bruston de V kadavro kvazaŭ bestan viandon.
Kun la progreso de la sekcado, koaguliĝanta sango fluis el la kadavro, kies kapo estis 
fortranĉ让a antaŭ malpli ol unu horo.

Unue la brusto estis eltranĉata. Malferminte " Tafel Anatomia ヽ Rjotaku kaj 
Gempaku detale komparis la brustan desegnon kun la sanganta brusto tranĉata de V 
kadavro.

Kia granda miro estis por ili! Neniu punkto da diferenco sin trovis inter la desegno 
kaj partoj malkaŝataj per la tranĉilega pinto: en ostoj, muskoloj, blankaj, strangaj strekoj 
kiel reto inter la kamoj, blanka, elstara grase, naŭzetaj pulmoj malfirmeme kovrantaj 
Ia tutan torakon, kaj koro, kiel skarlata persiko, sin montranta el sub la maldekstra 
pulmo. Rjotaku, Gempaku kaj aliaj kvar estis senvortaj drona nte en profunda admiro. 
Due la ventro estis tranĉata. Tie sin trovis stomako, intesto kaŭranta en stranga formo, 
kaj malantaŭ iii internaĵoj, kies nomojn la rigardantoj ne sciis. Ili ĉiuj estis tute samaj 
kun tiuj de la holanda desegno・

Kiam la tran&lego de la maljuna sekcanto haltis, Rjotaku kriis sin reginte.
"Prave, prave. La desegnoj de P holanda libro parolas la plenan veron. Ni konkludu 

ke ĉiuj japanaj kaj ĉinaj studaĵoj antikvaj kaj nunaj indas nenion. En medicino Holando 
venkis ”•

"Prave, prave : ”

Ĉiuj aliaj ĥore respondis al la kortuŝo de Rjotaku.
Sur la revenvojo el Ia ekzekutejo, Ŝuntaf kaj Rjooen malfruigis kaj Rjotaku, Gen- 

teki, Junian kaj Gempaku kvarope estis pasantaj・ Iliaj koroj estis plenplenaj de admiro 
je la mistika medicino de Holando.

Por ses-sep ĉooj*  da vojo el la ekzekutejo, ili silentis dronante en siaj propraj 
emocioj, sed ekpaŝinte Asakusa-kampon Junian interrompis kvazaŭ premata de sia kortuŝe-

Coo estas unuo de longeco de japana mezuro, egala al 0.10909 kilometro.
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“ La hodiaŭa eksperimento donis al ni nenion alian ol surprizon. Ĝis nun ni ne 
havis konon pri tiu sistemo. Estas neniu pli granda malhonoro. Mi treege hontas ke 
ĝis hodiaŭ ni, kuracistoj, servis al mastroj sen la kono pri la vero de homa korpo, kiu 
estas fundamenta en medicino. Do, ni esploru la veron pri la homa korpo sur la bazo 
de V hodiaŭa eksperimento, por esti fidela al nia tasko".

La parolo de Junian estis akceptita de Rjotaku, Genteki kaj Gempaku kun sam
sento. Kaj Gempaku diris.

a Vi pravas. Por tiu celo mi volas &el traduki ĉi tiun u Tafel AnatomiaCerte 
la traduko klarigos al ni la detalojn de V korpo kaj donos grandan utilon sur la estonta n 
kuracadon '二

Rjotaku esprimis elkoran konsenton.
“ S-ro Sugita diras la veron. Por diri la veron mi ankaŭ havas longjaran deziron legi 

holandan libron. Sed bedaŭrinde ĝis hodiaŭ al mi mankis bona amiko kun la sama celo.
Mi estos feliĉa se vi bonvolos kune labori kun mi por tiu celo. Feliĉe mi studis 

malmulte da holanda lingvo kiam mi estis en Nagasaki antaŭ kelkaj jaroj. Ĉu vi, do, 

konsentas kunlegi u Tafel Anatomia ” bazante nin sur tiu kono de la lingvo ? ”
Gempaku, Ĵunĵan kaj Genteki jesis, klakfrapante la manojn. -Ili kunligis. sin per 

eksterordinara emocio.
“ Do, neniun prokraston por bono* ! Morgaŭ bonvole vizitu mian domon 匕
Diris Rjotaku, kies grandaj okuloj estis brilantaj.

* Eorĝu feron dum ĝi estas varmega・

LA HIMNO DE MANĈURIA IMPERIO
Trad. de K・ Suzcki.
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只 有 親 愛 並 怨 仇 Kun koramo kaj harmoni'・
人 民

一 ・ T 萬 Ciuj en konkordi
人 民 三 千 萬 Ĉiuj en konkord a
縱 加 十 倍 也 得 自 由 • Por la libereco kaj ord'!

仁 義 尙 禮・ 讓 La justeca la piec
使 我 身 修 Nin klerigis;
家 已 齊 國 已 治 Hejm' kaj land' en plenec'
此 外 何 求 Nin satigis.
近 之 則 與 世 界 同 化 Marŝu frate kun la mondo,
遠 之 則 與 天 地 同 流 Marŝu brave trans la ondo!
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Kiel Animaloj vidas Movadon
Naomiti Oka, Zoologia Instituto de 

Scienca Fakultato^ Imperia 
Universitato^ Tokio.

Antaŭ ĉio vi demandus al mi, ĉu animaloj povas vidi movadon aŭ ne. Mi respondas 
kompreneble “jes". Ĉar, se mi ĵetas pilkon antaŭ mian hundeton, ĝi tuj ekkuras, 
sekvante la pilkon. Se nia kato trovas sian manĝaĵon, rateton, promenante sub la plan
ko de V kuirejo, ĝi sub让e postkuras ĝin kaj baldaŭ kaptos, mordos kaj manĝos ĝin.

Ni, homoj, altgradaj kreitaĵoj, havas tre utilan ilon, per helpo de kiu oni povas 
montri sian penson; tio estas lingvo. Unu nacio havas unu lingvon, la aliaj havas la 
alian, sed bedaŭrinde unu nacio ne povas paroli flue aŭ kompreni sufiĉe alinaciajn 
lingvojn. Al nia granda ĝojo kaj fiero, la plej inteligenta homaro povas montri sian 
penson reciproke internacie per helpo de nia kara lingv〇・

Sed en socioj de animaloj, ni povas trovi neniajn lingvojn. Kompreneble babiladoj 
aŭ kantadoj ekzistas inter samspecanoj. Tia babilado eble estas ilia lingvo, tamen ni, 
homoj, bedaŭrinde ne povas kompreni, kion tio signifas. Sekve ni devas diveni iliajn 
pensojn aŭ intencojn el iliaj reakcioj. Kiam mi trovas mian karan hundon ekkuranta 
sekvante pilkon, mi divenas, ke li vidas pilkon kaj samtempe ĝian movadon. Mi divenas 
tiamaniere ankaŭ okaze de nia kato.

Nu, mi devas klarigi iomete pri la movadvido^ en homoj, antaŭ ol mi parolos pri 
tiu ĉe animaloj. Starante sur la strato, ni povas vidi homojn paŝantajn kaj elektrajn 
vagonojn aŭ aŭtomobilojn marsan tajn ・ Sed ĉu oni povas koni la foliojn de Y elektra 
ventolilo rotacianta ? Ne, oni ne povas koni la foliojn, sed kontraŭe bone vidata estas 
motoro poste staranta. Ni nur vidas postbildojn^ de la folioj. La movadvido de iu objekto 
kun tro granda rapideco estas neebla por ni, homoj.

Do, kio estas movado ? Ĝenerale ni vidas bildon de iu objekto sur retinoj de niaj 
okuloj, kaj tiam ni sentas, ke en la ektera mondo3)ĝi ekzistas. Se tia bildo sur retinoj 
moviĝas iomete, tiam ni sentas ke la objekto moviĝas en la ekstera mondo. Tio estas 
ĝenerala movado・ Sed en nia sento rilata al movado sin trovas alia interesa fenomeno, 
t. e ŝajna movadoの En tia okazo ni povas koni movadon perfekte sen objekto moviĝanta.

En la ŝajna movado ni povas distingi tri kategoriojn aŭ tipojn. La unua estas 
movadopostbildo,5)tio estas unu speco de postbildo moviĝanta, kiel ekzemple, se ni vidas 
iun blankan tabulon, post kiam ni vidadis inovadon de iu objekto dum iom longa tempo, 
ni sentas kaj vere vidas tiun objekton sur la blanka tabulo moviĝantan kontraŭen kontaŭ 
la direkto de la movado, kiu jam reale okazis.

La dua estas induktita movado.6) Tio okazas tiam, kiam la objekto restadas kaj

1）運動視。 2）殘像。 3）外界。 4）假現運動。 5）運動殘像。

6）感應運動。
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nur la &rkaŭaĵo moviĝas. Tiam ni sentas, kvazaŭ tiu objekto marŝas kontraŭen kontraŭ 

la ĉirkaŭaĵo.
La tria estas stroboskopa movado7)signifas kinematografan movadon. En tia okazo 

ni povas vidi movadon perfekte, malgraŭ tio, ke la bildo estas vidata intermite.
Tia estas ŝajna movado. Pri la problemo, kiel animaloj mon tras reakciojn kontraŭ 

movado, estas esplorita de multaj zoopsikologoj. Kelkaj specoj de animaloj montras unu 
komunan specialan reakcion kontraŭ la movado, tio estas, optomotora reakcio8^. La naturo 
perfortas ke tiaj animaloj postkuru &rkaŭaĵon, se ĝi progresas. Estas supozeble ke 
ekzistas du tipoj en la optomotora reakcio. Unu estas la okazo, en kiu la besto konas 
la direkton de la movado kaj reakcias kontraŭ tio, kiun !i vere vidas, kaj la alia estas 
la okazo, en kiu ĝi nur konas ŝanĝon de pozicio kaj li penadas reveni ree al la sama 

pozicio en &rkaŭaĵo kiel antaŭe.
Mi parolas nun pri la studo de S-ro Ga feron, zoologo germana, kiel eble plej populare 

kaj simpligite. Lia studo estas pri la movadvido de animaloj, kiel ekzemple, ido de libelido, 

muŝo kaj fiŝo.
Unue mi parolas lian esploron pri libelido. Je la komenco mi devas klarigi lian 

aparaton. Supozu, tie & ekzistas unu cilindro farita el kartono,16 cm. alta, kaj ĝia 
diametro estas ĉirkaŭ 26 cm. longa. La interno de tiu cilindro estas tute kovrita per 
blanka papero, sur kiu multe da laŭlongaj strioj el nigra papero estas algluitaj. Ciu nigra 
strio estas 25 cm. larĝa, kaj la distanco de ĉiuj du strioj, nome unu strio kaj la plej 
proksima, estas la sama kiel la larĝeco de la nigra strio. Tiun & cilindron, oni turnas 

per helpo de motoro.
Aliflanke unu ronda ujo farita el vitro, en kiu la besto esplorota sin trovas, estas 

pendata en la cilindro.
Kiam oni metas idon de libelo en la bestujon kaj samtempe komencis rotaciigi la 

cilindron, la besto postkuris striojn laŭ la direkto de rotacio. Tia fenomeno nomigas 
optomotora reakcio, kiel mi jam priparolis. La ido de libelo montras bone tian reakciont 
kai post tiu reakcio ĝenerale sekvas kaptoreflekso,9) t. e. la libelido subite etendas sian 
malsupran lipon por kapti Ia objekton. Aliaj eksperimentoj de la sama esplorantof pri 
kiuj mi ne parolos hodiaŭ, pruvis ke libelido tute ne reakciis kontraŭ la ŝanĝo de la 
pozicio en ĉirkaŭaĵo, sed kontraŭ la movado, kiun li vere vidas.

Nu mi parolas pri ŝajna movado ĉe libelido. Kelkaj aliaj esplorantoj jam raportis, 
ke la ideo de libelo montris kaptoreflekson kontraŭ sia ekskremento, kiu kuŝiĝis je la 
bazo de la bestujo dum lia postkurado de la strioj. De tia sugestio S-ro Gaffron almetis 
iun mason tre malgrandan anstataŭ ekskremento sur la flankon de la bestujo. Tiun 
fojon la besto ankaŭ montris kaptoreflekson kontraŭ tiu maso. En la ĝenerala kondiĉo, 
ĝi tute ne kaptis long jon restantan, kaj kaptis tiun mason nur kiam la cilindro estis 
rotacianta・ Estas kredeble, mi pensas, ke tiun maso al li ŝajnis kiel kontraŭen marŝanta

7）驚き盤JE Jio 8）眼運動反應。 9）把握反射。 
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kontraŭ la direkto de rotacio de la cilindro. Ni divenas, ke ŝajna movado, precipe 
induktita movado okazis ĉe libelido.

Do, S-ro Gaffron metis plue unu alian cilindron faritan papero el blanka en la 
proprancilindron. Tiam la besto tuj haltis postkuri kaj komencis naĝi en la bestujo generale, 
ĉar la nigraj strioj estis kaŝitaj de la besto, videbla estis la ĉirkaŭaĵo tute homogene 
blanka. Tiun fojon ne okazis movadpostbildo. Sed li kaptis malgrandajn ŝtonojn, kiuj 
sin trovis sur la bazo de la bestujo. Tio estas tre interesa afero, mi pensas. Tiamaniere 
ni devas diveni ke libelido vidis la ŝtonetojn kiel movigantaj malgraŭ restado. Sed oni 
povas decidi tian reakcion kiel pro movadopostbildo, ĉar pri la direkto de tia movado ni 
tute ne scias.

La tempo, en kiu libeido kaptadis ŝtonetojn, estis malsama je diversaj objektoj. Kiam 
eĉ la besto ne montris reakcion kontraŭ la nigra malgranda objekto, tiam la ruĝa ankoraŭ 
povis logi la libelidon por lia kaptado. La logebleco de la ruĝa objekto estis pli granda 
ol la n gra, kaj tiamaniere, la malregula ol la regula, la malgranda ol la granda.

La dua eksperimento, kiun li faris, estas pri la movadvido en muŝo. La aparato estis 
iom modifita, la diferenco estis en tio, ke oni povis turni libere Ia bestujon senrilate al Ia 
cilindro ĉirkaŭanta. Je la centro .de bazo de la cilindro estis ronda pleto libere turnebla^ 
sur kiu oni metis la bestujon. La bestujo konsistis el vitra ujo kun tegilo kiam oni 
turnis la cilindron, la besto marŝis kun la rotacio, postkurante la nigrajn striojn, kiel 
libelido faris. Sed kiam ni turnis nur la bestujon, la besto marŝis kontraŭen kontraŭ la 
direkto de turno, kvazaŭ la ci 1 indro rotacius kaj la bestujo restadus.

Nu la esploranto kaŝis ĉirkaŭ duonon de la interno de la cilindro per blanka papero, 
tiam la besto estis permesata nur vidi la duonon de lia ĉirkaŭaĵo. En tia cirkonstanco 
ĝi tute ne postkuris la striojn. Tial ni povas diri ke parta movado en tuta ĉirkaŭaĵo 
estas neebla kurigi muŝojn kun la movado. Sed kiam oni kaŝis duonpartoj n de ĝiaj 
propraj okuloj per nigra lako kaj metis la beston en Ia bestujon en rotacianta cilindro, 
ĝi bone postkuris la striojn. En tia maniero, ni divenas, ke muŝo ne povas reakcii 
kontraŭ parta movado en ĉirkaŭaĵo sed kontraŭ la vidata ĉirkaŭaĵo moviĝanta.

Pri muŝo ni ne ankoraŭ sciis, ĉu ĝi povas vidi stroboskopan movadon aŭ ne. Nu 
mi parolas pri tiu esploro. La aparato estis iom malsama. La bestujo ankaŭ estis turnebla 
kaj ĉirkaŭ ĝi sin trovis unu cilindro, je la flanko de tio ekzistis multe da interspacoj 
laŭlongaj. Ekster la cilindro, tuj apud la flanko troviĝis unu elektra lampo. La lumo 
trapasis el la interspaco al la centro de la bestujo. Kiam oni turnis la bestujon, la besto 
marŝis kontraŭen kontraŭ la direkto de la turno al la interspaco, el kiu la lumo trapasis 
sur la bestujon. Tio estas induktita movado. Sed kiam oni turnis la cilindron kaj 
samtempe la bestujon, la besto ne postkuris la interspacon lumiĝantan, sed kontraŭe 
promenadis malregule en la bestujo, kvazaŭ en ĝenerala kondiĉ〇. El tia fakto ni devas 
diveni ke muŝo ne povas reakcii kontraŭ stroboskopa movado.

Nun mi finos mian artikoleton, prezentante al vi pli unu fenomenon tre interesan 
pri la movadvido ĉe fiŝo, tio estas, la problemo, ĉu fiŝoj povas vidi stroboskopan movadon.
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La aparato estas preskaŭ la sama kiel okaze de libelido. Tiun fojon ni pendis stroboskopan 
pleton horizontale super la cilindro, sub la lampo, kiu lumigis la internon de la cilindron 
el la fendo de la pleto」。〉しa stroboskopa pleto estas ronda pleto, al kiu mankas unu 
mallarĝa sektoro. Tia pleto estis rotacianta je la difinita rapideco, tamen estis permesate, 
ke oni ŝanĝu rapidecon de rotacio de la cilindr〇・ Kiam oni turnis ĝin en iu konvena 
rapideco, tiam la postbildo] de nigraj strioj al ni homoj ŝajnis marŝantaj kontraŭen 
kontraŭ la direkto de rotacio de la cilindro. En tia cirkonstanco, kiam ni metis fiŝon 
en la bestujon, la besto ne postkuris la nigrajn striojn, sed kontraŭe marŝis malen 
sekvante iliajn postbildojn. Tia eksperimenta fakto forte perfortas nin diveni ke fiŝo 
povas vidi stroboskopan movadon, kiel ni homoj vidas.

El multe da faktoj jam parolitaj, ni povas diri, ke la movadvido en animaloj estas 
iom bone evoluinta. Mi supozas, ke altgradaj animaloj, kiel ekzemple, mamuloj kredeble 
vidas movadon sammaniere kiel ni ĝin vidas. Sed bedaŭrinde ni ne ankoraŭ bone scias 
pri la meĥanismo de la movadvido en animaloj, kiun ni devas klarigi en la estonteco- 
Ne scii, mi pensas, estas pli bone ol malvere scii. Sed tio estas unu el la plej interesaj 
problemoj, kiun ni devas solvi. Se mi sukcesus klarigi ĝin en la estonteco, tiam mi 
studus pri plialtgrada movadvido de animaloj ol la ĝenerala. Kaj tiam, sub kia titolo mi 
povus priparoli antaŭ vi ? Ĉu vi scias tion ? Ĉu vi povas diveni ĝin ? Tio estas " Kiel 
animaloj vidas movadon de Esperanto ? n

10）蕭き盤。

日本學術雜誌に出た外人のエスペラント

世界各國で發行せられてゐる學術雜誌は特 

種の阈のものを除いては，自國語の報文を專 

以受理してゐる。特種の國と云ったのは日本, 

支那，ロシア等である。今，歐米の學術雜誌 

が自國語の外にエスペラントの敦文を受理す 

るやうになれば東洋人铮にとっては誠に便利 

である。しかし今日のところ,ウィーンで編 

輯せられてゐるといふGerlandsBeitragezur 
'Geophysikとし、ふ地球物理學の雜誌が氣象學 

者D-ro Wladimir Koppenの85冋生誕記念 

號を出した時:

Schmidt Adolf: Pri la ebleco kaj probable
co de multjara periodeco en la meteorologiaj 
fenomenoj; Gerlands Beitr. Gcophysik. 33 
^Koppen-Band II). 40 - 4 (1931Ĵ・ 
といふ原報を發表してゐるばかりである。こ 

の機文の脚註には極めて簡甲.であるがエスペ 

ラントの寵法と發音とが記して為る。今こゝ 

に述べやうとするのは日本の學術雜誌へ外國 

力ゝら外國人がわざわざ投稿した面□い例であ 

る。それは大日本氣象學會發行の氣象集誌に 

現れた次の2例である。

Meissner Otto: Noto je la tertremo de 
1912 majo 23; J. Meteoro!. Soe. Japan^ 31,

fremdlingva pt., 59 (1912).
Topolanskt Moriz: Laboradon!anieroj 

de la klimatologio; J. Meteorol. Soe. Japan, 
serio 2, 2, 63-70 (1924).
前者はドイツ，ポッッダムの測地學硏究所 

からきたノ ートで,氣象集誌の1912年5月 

號に長谷川諾氏が Tertremo en hinda oce
ano ?といふエスペラントがきのノ ー I、中の 

地震に關するMeissner氏の峨測を述べたも 

ので，長谷川氏の處夬の計算が门分のと一致 

してゐると述べてゐる。これは同じ年の9片 

號に出てゐるのであるから,エスペラントで 

書いた報文を外人がすぐ讀むかどうかとよく 

問題になるのに對するよい例となる。後者は 

氣候學の硏究方法を述べたもので视測報吿で 

はたく講義體のものである。この報文の始め 

には著者の手紙がのってゐる。誰か個人にあ 

てたものらしく,愛すべき內容を有してゐる 

がこゝでは略する。ぬ上の外に私の知ってゐ 

るのは，準學術雜誌ではああが京都カニャ洱 

店發行の“我等の化學''に1930年かわ31 
年にイギリスかろ醫化學だったかと思ふ記事 

がエスベラントでのってゐた事がある。C前 

田勤)。
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MITO - LITERATURO
---- Etoso kaj Mitologio-----

Kijo Cu juki

Kiam unu popo］〇 iomgrade atingas altan kulturon, ĉe ĝi ekĝermas forta historia 
sento. Kaj unu el unuaj ekaperoj de la sento estas tio, ke oni provas fari genealogion 
en mitologio aŭ en mito-historia rakonto. Tio signifas, ke rememorante la pasintecon 
oni eknecesis genealogian ordon aŭ reformon, pro la konscio ke oni evoluigis iomgrade 
la kulturon de sia socia grupo kaj klopodis por prosperigi sian familion. Tial en la 
mitoj de naturpopoloj — sovaĝaj kaj necivilizitaj — tute ne klare aperas tia konscio, aŭ 
almenaŭ tre rara・

Kontraŭe, ĉe Grekoj, kulturpopolo altgrada, la personoj en ilia mitologio preskaŭ ĉiuj 
estas dioj, herooj dipersonigitaj reĝoj aŭ senioroj, ktp., kiujn ili adaptas por siaj prapatroj. 
Kaj la genealogia ideo tre forte kreskas en la grekaj mitologio kaj epopeoj.

Simple, laŭ tia vidpunkto, la m让o-l让eraturo, precipe la mitoj en Kojiki kaj Nihongi 
nur gajnas, ke ili similas tiujn de Grekoj kaj Nordeŭropanoj. Kaj en la fervoreco por 
subteni la gravecon de la genealogio de sia klano aŭ familio, pruvante la personojn de 
bona deveno, nia mitologio neniam permesas kontraŭigi la aliajn. Tio estas diferenco 
kaŭze de la ekzisto de la streketo de mitologio al historio, aŭ de duonhistoria mitologio 
al historio. Inter la agaj de la herooj en 】a greka duonhistorio, la mito-historia rakonto, 
Agamemnono, Odiseo, Akileo, Priamo kaj Pariso, ktp., kaj la agoj de Ia personoj en la 
historio mem kuŝas granda interspaco.

Tamen, ĉe la fluo de nia mito-1 iteraturo al historia literaturo la afero tute dierencas : 
Oni kredas, ke la m让ologio fidele kaj kompakte kuniĝas kun la nacia histori〇. Oni fidele 
kredis, ke la dioj genealogie kuniĝas kun la prapatroj de la Imperia Familio kaj ĝiaj 
regatoj tra la dipersonaj herooj (antropomorfoj). Tio estas forteco de la prapatroadoro, la 
etoso de Japanoj, ke oni devis tiel kredi.

En tiu ĉi senco, nia mitologio estas vera „ historia m让ologio Ĝi estas rigardata,
ke ĝi estas mitologio kaj samtempe historio, historio kaj samtempe mitologio・ しa dioj 
ne estas apartaj estaĵoj en la universo, sed ili ja estas la prapatroj de la Reganto kaj 
regatoj de la Grandaj-Insuloj.*  La historio de la dioj ne estas ilia propra historio en 
sia propra mondo aparte de la bornoj, kiel en multaj aliaj popoloj, sed ĝi estas la historio, 
kiu portas la fortunon, kiu poste organizas la historion de la fondado de la Imperio en 
la Ok-Grandaj-Insuloj. Kaj tia ideo forte kreskinta en Japana popolo diverssence diferen
cigis la mensan sintenon por la mitologio de tiu ĉi .popolo, aparte de tiu de aliaj popoloj.

Nia mito-literaturo (ĉefe la unuaj volumoj de Kojiki kaj Nihongi), mitaro per si mem 
esence formas unu literaturon. Fundamenta koncepto mem formiĝas per k mitaro. 
Kaj en ĝi la mitologio ne estas parta parazito je la esenca koncepto kiel epopeo (se

* Alia nomo de Japanujo.
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povus diri). Sed la mitologio per si mem formas la epopeon・
La du grandaj psalmaroj de Homero, n Iliado " ĉefe pritemas realismon kaj ” Odiseo " 

pritemas romantismon, sed ambaŭ substance gloras la agojn de multaj herooj kiel homoj, 
sed dioj nur ludas la rolon de iliaj flankuloj. La sageoj en la Mezepoko de Eŭropo ĉefe 
inklinas forte emfazi homojn, sed la dioj komencas perdi la ekzistecon de eĉ apudestaj 
personoj. Nia mitologio tute antipode kontraŭstaras ilin・ しa esenca koncepto mem 
formas elemente la historion de la dioj. La glorado por la agoj de la dioj okupas la 
tuton de literatura koncepto. En ĝi, la dioj ne estas apudestaj personoj, nek ombraj 
abstraktoj ・

La dioj en la literaturoj de Kojiki kaj Nikongi estas la unua principo aŭ la centro 
de valoro. Kiu donas esencan tonon al tiuj literaturoj, estas ne homoj aŭ herooj kie] 
homoj, sed tiuj estas dioj aŭ duondioj kiel herooj. En ili, ĉio homa reprezentas la volon 
de la dioj kaj la vivon de la dioj. La surtera ŝtato de la Ok-Grandaj-Insuloj formiĝas 
modele la ĉielan ŝtaton de Takama-no-hara, kaj la normoj de homaj agoj ekĝermas 
spegulante la vivon de la dioj.

Tiuj ĉi faktoj, — nia mito-literaturo rigardas priskriboj n de la agoj de la dioj kiel la 
tuton de la esenca strukturo, kaj la historio de la dioj rekte organizas la historion de la 
homoj — estas la nepra konkludo pro tio, ke Japana popolo ne rigardis la diojn kiel 
apartan estaĵon en la alia mondo, sed oni kredis ke la dioj estas la prapatroj de homoj mem- 
Kaj la etoso de Japana popolo ne toleris egale stari kun aliaj popoloj kiuj rigardas diojn 
kiel fremdulojn, aŭ donas parazitajn poziciojn al ili, aŭ pretekste aperigas ilin momente. 
La dioj ne estas fremduloj, sed ili estas niaj prapatroj. Konsekvence, nia historio devis 
komenci de la historio de la dioj. La 6-an de Jan.、35.

Listo de Esp. Tradukoj de Jap. Literaturajoj (3)
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〃 松集菊延 R. 〇. XV, 246 一

Kalocsay L. M., poste en " Eterna * 
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Waringhient Totsche k. 
Hohlov

L. M.,1933"

〃 Grabowski en " El Parnaso de Popoloj "
〃 小坂ア胃二 模範獨習
// I. u. 綠葉集 一

——古今集 Kalocsay en u Eterna Bukedo n
〃 I. U・ 綠葉集

俳句 Kaiocsay en (i Eterna Bukedo19
石川啄木:啄木歌集 松葉磁 R. 〇. XV, 246

〃 I. u. •綠葉集 ，
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EL PAPERKORBO
DE GR AMATI KULO

（3 ） - K. OSSAKA

IX.複敷の

……或る日本人が英國でトランプを買ひに 

行った。Gardをくれと云ったがわからない。 

Playing cardだと補足しても、クリスマスカ 

-ドだの繪はがきだのを出して來て見せる。 

終に閉「1してキングか何かの繪をかいてみせ 

たら,Oh, cardsと云ってすぐトランフ・を出 

して來てくれた。是はcardと云ったので何 

か『枚』のkartoとしか思へなかったた 

めplaying cardと云ってもまさか52枚の 

ludkartojを指すのだとは受取り得なかった 

のである。

Match (alumeto)は『マッチ本』であ 

る。依て『マッチを持ってゐるか』は

Cu vi havas alumetojn ?
(Have you got matches ?)

と複數形にして云はなくてはいけない。...

alumeton ? (... match ?)としては『マッチを 

-・本だけ持ってゐるか』と聞こえて變。

Ĉu vi havas patron ?
Ĉu li havas aŭtomobilon ?

など二つ以上冇ることが徐想されぬものは單 

數でよいが.數多きことが普通であるものは 

複數形にするのが普通。打消しの場合も亦然 

り。

Li havis neniajn aliajn vestojn krom 
paro da pantofloj kaj malnova nokta 
surtuto. (FI 127/11)

上靴一足とねまき以外に衣類は持ってゐ 

なかった。〔註〕vestojは身につける衣類: 

帽子頭布の類はkapovestcj,靴下等は 

piedovestoj で皆 vestoj の中

En nia lando sin ne trovas montoj.
當國には山がない。(F 79/6)

U本語には複數觀念がないかじ〉この點吾々 

は特に注意を要する。K何々)等』と“j”と 

は大に異る:『吾等』はmijでなくてmi kaj 
aliaj卽ちni.『太郞等』はTaroojではなく 

て !aroo kaj aliajである〇それ『老人等、 

此等、それ等』に至っては西洋語輸人以來の 

新案珍日本語。小僧さんか藪入りに博物館へ 

行った處か昆虫の見本があった。よ札を見る 

と『コレラノムシニサワルベカラズ』小僧こん 

膽をつぶして日く『コレラの虫ってこんなに 

大きいのかなあ』と。古來の日本語では複數 

でも『コノムシ』である。

尤も日本語の名詞には複数はないが動詞に 

は複數のもの力:あると唱へる人がある。それ 

は『C者共)出あへ』だと。或稈:・人では出あ 

ひ候ふわけにはゆかぬ....

X・ Hair=Haroj. .
英捂のhairは普通集合名詞として用ひら 

れる〇 I had my hair cutは一•本だけ髮の毛 

を切って貰ったのではない。Esp.でharo 
は毛髮『ー•本』のこと。依て散髮は

Mi tondigis la harpin.
と複數形にせねばならぬ。

Haro estas maldika. (F 71/13)
耳髮は細し(是は一本に就て云ふ)。

Ŝi kombas al si harojn per arĝenta 
kombilo. (F 72/-3)

銀の櫛て髮をすく。

なほlipharoj, vangoharoj, okulharoj 等 

一本でない限りは皆複數。

子供の時分に讀んだロシャ語の敎科書第一 

卷に逞しい口ひげの片方だけの繪があって 

us,兩方(卽=一人前)の口ひげの繪にusŭjと 
あったのを覺えてゐる。是、でみるとロシヤ語 

ではLIひげは矢張りusŭj (lipharoj)と複數 

形だが、…方剃り落すとus (lipharo)と單數 

になるらしい。然らばチャッブリンひげの搽 

に鼻-ドーケ所にかた•まってゐる新式のひげは 

單數か祓數)……

XI.露か淚か•…

『……散るは淚かはた露か』は落合人人作る
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處の樱井の驛の歌詞であるが、KsP・で涙は 

larmo, larmojと普通名詞,露はrosoと物 

質家詞として用ひられるのが普通。依て『露 

一と滴』と云ふgutoを示すには-er-を用 

ひて unu rosero, kelkaj roseroj.
Sed eĉ unu larmo ne aperis en liaj 

okuloj, kiel ajn videble estis, kiel profunde 
tiu sciigo lin afliktis. (FUI 61/23)
,氏の知らせに彼が心を痛めてゐる樣は目 

にも知られる程であったのに淚・滴目に浮 

べなかった。

Eble ŝi hontis siajn larmojn kaj deziris 
kaŝi ilin kiel eble plej rapide. (M 26/-3).

恐くは淚を流したのが恥しカゝったと見へ 

急いで淚をかくさうとした。

Ŝi sidis tute sola kaj ploris per varmegaj 
larmoj. (FI 26/11)

獨り坐ってさめざめと泣いた。

Subite sur la sulkoplenaj vangoj de la 
maljunulino ekfluis du riveretoj da senhaltaj 
larmoj・(M 26/-7) ゝ,

老遊の皺だらけの頰の上にはらはらと二 

流れのとめどのない涙の川が流れ落ちた。 

但し事口ポロ出る淚の粒そのものは普通名 

詞で普通複數であるが・抽象;为に涙と云*期  

合はlarmoと單.數形でよい。

Lasu min antaŭe iri flanken kaj verŝi 
larmon da kompato pro mia perd让a patro. 
(Rt 6/1)

引きさがって憐愍の涙を流させてc= 
plori pro kompato)下さい〇

La senkoloriĝintaj pupiloj de la mal
junulino ne malsekigis per larmo.

色艶のあせた老婆の瞳は淚も宿さなかっ 

た(=restis sekaj). (M 25/16)
Rosoと同樣pluvoは物質名詞、雨のーと 

滴は pluvero. Neĝo, hajlo 等も然り。(neĝero 
= unu neĝa floko)

Sed ankoraŭ hodiaŭ en la nokto povas 
ja fali hajlo kaj ĉion forbati・

今夜にも雹が降ってすべて打ちひしいで 

了はぬとは云へぬ。(Rt 80/5)
尤も物質名詞でt複數形となり普通名詞の

意味に轉用されることがある。例:

Paperoj 書類

Verkisto verkas librojn, kaj skribisto 
simple transskribas paperojn・(F 77) 

著作家は書物を曲し・書記は單に書類を 

書き寫す人。

Ŝi havis ĉiujn paperojn kun si.
彼女は書類一切を携帶してゐた。(FUI

43/8)
Kaj jen estas niaj bonaj amikoj Sn让chey 

kaj Craggs kun tuta sako plena je paperoj 
kaj dokumentoj pri la havo. (BV 22.2〇)

S. C兩君が財産に關する書類.計算書、 

證書をつめ込んだ手携を持って來て居られ 

る〇

Akvoj諸處の水C溜り、卽ち)河海沼湖 

Cの水］

Kaj ili flugis trans Zelandon kun ĝiaj 
arbaroj kaj bluaj akvoj・

彼は森あり、沼湖あるゼーランドの上を 

飛んでこして行った。(FII 133/8)
Dio donis Sian leĝon al la maro, por ke 

la akvoj ne transpasu siajn hordojn. fSS 
VIII-29)

神は海に對しこ法則を定め給ひ、その諸 

水(諸海の水)がそれぞれの岸を越すことな 

き樣にせられた。

Akvoj ŝtelitaj estas dolĉaj, kaj pano 
ka9tn estas agrabla. (SS IX-17)

盜んだC各所の)水は甘く、かくし食ひの 

バンはう 'まいもの。

okulakvoj (FK 233/-6 ; 234/6)
:點眼水(樂)

なほこれは-殺に抽蒙名詞でも然り。例

Manĝoj —manĝaĵoj
Servanto : 一 Supo kaj rostaĵo.
Ilolestakov: — Kiel, nur du manĝoj ? 
給仕:ースープとローストとです。

クレスタコヴ:一何だって.たった二品き 

りなんだ(=du teleroj da manĝaĵo)・(Rz 
27/4) • 、
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Anamnezo
(應用工

病歷(anamnezo)とは何であるか?これは 

獨逸語ではAnaninese,英語ではanamnesis, 
佛語では anamnĉse と云Ĵふ。(here
deco) を知るため家族歷(familia anamnezo) 
を探り更に患渚・ (paciento aŭ malsanulo)の現 

在以前の旣往症を尋ね,殊に幼少年期(infana 
periodo)に於ける狀態，職業(okupo),片經 

(menstruo),產褥(akuŝlito),洗產(aborto), 
以繭罹った病氣(pasintaj malsanoj)を涸べ, 

次いで現症(nuna sufero)に移り患者の訴へ 

る原因(kaŭzo de plendo),前驅症(antaŭ, 
simptomo aŭ prodromo)カ、ら發病の時日 

(komenco),初期症狀(unuaj simptomoj),經 

過(paso),治療(terapio),合饼症(kunmalsanoj) 
に及び更に睡眠(dormo),食慾(apetito),排 

尿(umado),排便(fekado)を問ひ，最後に 

(ĉefa plendo)を明かにするものである。

次に筆者の考へに依ってエス語書きana
mnezo の誉き方を例を擧げて就1述して見る。 

讀者諸賢の叱正を得れば幸甚である〇

1) En la familia anamnezo nenio grava 
troviĝas.

c磁史には何も變った事はない。)

grava の代りに speciala Xは stranga,時 

によってはeksterordinaraを用ひてもよか 

らう 〇 勿き侖 nenio grava estas trovebla と 

してもよい。

2) Avo de P patra flanko mortis pro 
apopleksio; krome neniu hereda ŝarĝo.

(父方の祖父は卒中で死んだが其他遺傅疾 

患はない。)

patra flanko は父方,patrina flanko はCJ 
方である。死の原因を示すのにはP^の外 

にdeを用ひこもよい〇 morti de maljuneco, 
morti de difterito の如く 〇 ŝarĝo は重荷,素 

質を負ふてゐる事である。

3) Patrinflanka hereda ŝarĝo de sifiliso 
estas anamneze sciigita-

C旣往症には母側に徽毒の遺傳が有ると云 

よ、〇)

の書き方

ス作文)

鈴木北夫

sciig让aの代りにmontrita, inform让a等 

を用ひてもよい。

4〉 しa patro mortis en maljuna aĝo kaj 
la patrino pereis pro brulvundo.
(父は高端で死し讯は火傷で死んだ。)

pereiは不意の椿班や殺害によって死ぬ事 

である。brulvundoの代りにbruldifektoを 

用ひてもよい。例へばbrulvundi aŭ bruldi
fekti sian manon の如く。la patro, la patrino 
に付いてゐる定冠詞laは除いてもよい,誰の 

patroであるか誰のpatrinoであるかは特定 

しないでも判ってゐるから。日記•等でmiを 

省く如く。併しエス文の練習等いふ溜から云 

へば冠詞をつけてをいた方がよい。わるい癖 

のつかぬため。

5) La paciento diras, ke la patro mortis 
en la aĝo de 56 jaroj pro kancero kaj la 
patrino en la aĝo de 39 jaroj pro nefrito.

C患者の云ふには父は五十六複で癌で吒し, 

母は三十九歳で腎廠炎で死んだ。)

女患者はpacientinoと云はねばならない〇 

la patro mortis 56-jara pro kancero として 

もよい。nefritoの接屋字让は炎症(brulumo 
aŭ inflamo)を意味する。炎症はplialtigo de 
la temperaturo, ŝvelo, ruĝeco 及び doloro 
を kvar ĉefaj simptomoj とする〇 なほ Esp-o 
では腎臟をrenoといふ。腎盂はrena pelveto, 
腎臟結石はrenŝtonetoである。kancero (癌) 

がkankro (蟹)と語源的に同じであるのは 

周知の事。

6) Krom morbilo kaj vakcinerupcio li 
travivis ĝis nun neniun pli gravan malsanon.

(麻疹と種痘疹以外には今迄何も重い病氣 

を經驗しなかった。)

vakcinerupcioは極痘により生ずるもので 

ある。天然痘はvariolo,あばたはvariolaj 
punktoj と云ふ。pli grava malsano はこれ 

•«上遠い病氣との意味である〇

7) La paciento estis de infanaĝo tiel
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ĝisfunde sana, ke li neniam suferis de 
nominda malsano.

（患者は小兒時代から全く丈夫であって,決 

して名のつく樣な病氣に罹ったとこがなかっ 

た。）

de infanaĝo の de の彳¢り depost, ekde 
等を用ひる。gisfunde sanaは眞から健康卽 

ち全く丈夫の意味である。nomindaは名付け 

るに足る程の〇

8） Li diras, ke li estis &am sana・ 
c彼はいつも健康であったと云ふ人

9〕Morbilo travivita, tri fojojn vakcinita. 
•（麻疹には罹ったし,三回種痘を行った。） 

これは略文である。正しくはmorbilo estas 
travivita 又（ま !i estas travivinta morbilon 
である。勿論traviviの代りにsuferiでもよ 

い。vakcinado に關 しては，Kiam printempo 
venas, ekpensu vakcinadon!（春來らば種痘 

を思へ!）と云ふ句がある。

10） Antaŭ 8 jaroj li estis atakita de 
pneŭmonio.

（入年前に彼は肺炎に冒された。）

.atakiに代へるにtrafiやkaptiでもよい 

が意味があくなる樣な氣がする。

11） Ŝi edzinigis en sia 2I-jara aĝo kaj 
havis 6 geknabojn ĝis la 37-jara aĝo, el 
kiuj 2 mortis・

（彼女は二十一歳の時に結婚し!2I-し歳迄 

に六人の子供を持ち,そのうち二人は死んだう

12） Tiu & paciento, 30-jara, asertas ke 
li estis ĉiam sana ĝis antaŭ 3 jaroj.
,C此の患者は三十炭になるが，三年前まで 

は常に健康であったと云ってゐる。Ĵ
13） En 1925, kiam li estis 25-jara, li 

travivis gravan malsanon.
C彼は1925年,彼の二十五谡の時に重い 

病氣に罹った。）

14） Li travivis 13-jara pneŭmonion.
c彼は十三歳の時肺炎をやった。）

15） La paciento je la unua fojo eksuferis 
de nefrito en decembro, 1925・

C患者は1925年十二月に初めて腎臓炎を 

病んだ。っ

je la unua fojo 乂（まla unan fojon （ま初 

めて。eksuferiは發病の初を示す。

16） Nek sifiliso nek tuberkulozo estas 
anamneze rimarkebla.

c旣往症には徴毒も結核も認められない。） 

tuberkulozoは病氣の名であり,tuberkulo 
はtuberkulozoによって生じた結節である〇 

ftizo は主として pulma tuberkulozo C肺結 

核）の意味に用ひる。

17； La unua menstruo ekaperis en ŝia 
15-jara aĝo.

C初經は十五炭の時現はれた。）

menstruo （t monataĵo と もおよ・〇

18） La menstruo estas regula kaj sen 
suferado.

C月經は規則止しく 一江苦痛もない。） 

regulaは毎月規則正しい事で,もし不順な 

らば malregulaである〇

19） Laŭ sia diro li ŝatas nek tabakon 
nek vinon-

c彼の云ふ處によれば彼は酒も煙草ものま 

ない。） • 'ハ

ŝatiの代りにamiでもよいであらう〇 vino 
は本枚ま葡萄酒を意味するから,明白に日本 

酒を示すにはsakeoと書いた方がよい。

20） Li persiste neas veneran malsanon.
C彼は頑逼に花柳病を否定してゐる。） 

venera malsano C花柳病）とは sifiliso く黴

毒），gonoreo （淋病）及び malmola ŝankro
（軟性下疳）の三つの總稱である。近來第四性 

病（kvara venera malsano）として鼠蹊淋巴

肉芽腫も擧げられてゐる。

21） Tiu ĉi infano naskiĝis spontanee 
sed tre malfacile.

（此の子供は自然に，然し井常に过產で生 

れた。）

spontaneeは自然に乂は無理なしに。spon- 
taneeが長すぎると力って,終りの方をちょ 

ん切ってsponteでもよい〇." ゝ

22） Kiam la paciento estis 10-jara, li, 
suferis de kokluŝo, kiu estis forigita en du 
monatoj ・

c患者は十歳の時に百日咳を病んだが，そ 

れは二ケ月で全治した。;）

forigitaの代りにはfinkuracitaでもよい。
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（刑紹介） I

ekzemplerojn al ni senditajn ni recenzas. B
Unuope ricevitaj estas nur menciataj. ■

目下取寄中のものCfi價不明） 

■=將來取寄せる見込のもの 

▲二目下學會に在庫のもの 

次がぬもの及び非賣品

Rini. de la Redakcio:—Pri gravaj verkoj 
el la nun recenzitaj oni poste pli detale 
kritikus.

文 學

◎CEZARO, de Marko Jcliiŝic, trad. Ivo Rot- 
kvic, eid. de Literatura Mondo; Budapest» 
1934 :13 X 20 cni.,533 p. prezo 9 sv. fr.
ユリウス•ケザールの傅記を綴った歴史小 

說。作全題の構成がゝ映畫的手'によってな 

されてをりゝ叙述が簡明ifi载であるから、五 

百頁に餘る大册であるが•讀むのに退期を矍 

えない。英雄小說といへば、とかくヽ史實の 

考證にうき身をやつしたヽあぢのない傅記風 

のものか・史實など仝然・無視した稗史風のも 

のか、普通は、そのどちらかになりやすいも 

のであるが、このケーザル傅は、史實をおま 

り障れずに、それでゐて編年史に陷らない作 

である。また、讀者が、この英维の傳記にっ 

いて、一通りの豫備知識を持ってゐることを 

豫恕して書いてある。例へば、最後の章の如 

き、そのよい例で:三丿］十五日の朝、ブルー 

ツ ス、 カシウス、カスカの徒が.彼を迎へに 

來る、彼尊は蓝ざめてゐるヽそして.

Fine, refoje aŭdiĝis lia voco al ili tiel 
proksima kaj tamen tiel fora, kvazaŭ gi 
venus el ulia mondo :

》Do, ni iru !«
と結んであって、暗殺については書き及んで 

ゐない〇

譯文は.クロアト譜とドイツ語からしたと 

あって、文體は簡潔であるが、germanismoか 

ら來る、手常り次第の造語法には、すこした 

ちろがされる。

©DEKDU POETOJ, redaktita de K. Kalocsayy 
eid. de Literatura Mondo, Budapest,1934 ； 
11X 15 cm.,126 p. prezo （1.10 側 〒 4 錢っ

Literatura Afondoの同人、寄稿家十二人、 

H. Adamson, Hilda Dresen, B. Price Hey- 
wood, N. Hovorka, N. Kurzeus, G. E. Maura, 

L. N. Newell, Amalia Nunez-Dubus, A. 
Scĥauhuber, E. C. Sti liman, F. Szilagyi, L. 
Totseheの作品を收めてある。別に主張を同

じうすると力、、どうとかいふわけでなく、 

Literatura Mondoで作品を發表するといふ 

だけが共通でC從って、そこに、ある程度まで 

の限界はあるわけであるが:）、いろいろな傾向 

の人々の寄せ集めである。そのうち、Stillman 
とTotf^heが、日木の短歌の形式で作ったも 

のもあるが、それについては・別の機會に、 

少し書いてみたいと思ってゐる。

©LETEROJ AL JUNA POETO, de Rainer 
Maria Rilke, trad. A. Mŭnz, eid. de Litera
tura Mondo, Budapest, 1934 :13 X 20 cni.47 
p・ prezo・!.35 sv. fr.
「行動と生活にとっては早くも疲れすぎ氮ヨ 

かすぎた」ドイツの詩人リルケ（1875-192ら） 

が、一作詩靑年に與へた手紙を集めたもみで 

ある。カロチャイ流の形態偏亟Q傾向ある 

Literatura Mondo が、この書を出したこと 

はおもしろいと思ふ〇詩が、Rimvortaroか 

ら生まれると考へヽ韻律の未梢にうき身をや 

っしてゐる人々はゝぜひ一讀して、詩に對す 

る認識を改めなければならない。

◎SVEDA ANTOLOGIO, Unua parto, Voi.1.レ 

red. de S. Janson, B. Beckman, A. T^enner, 
eid. de Eldona Societo Esperanto, Stockĥolmf 
1934：15 x 23 cm. 228 p. prezo 5 kr.

ストリンドベリー以下七人の作者の作品29 
篇がおさめてある。卷頭には約30頁に互る 

近代スウェーデン文學史C1880-192〇）が逐へ 

てあって非常に便利である〇

譯はエングホルムをはじめ、績卷を通算t 
れば、三十數名が分擔してゐる。

スウェーデン文學の一縊を理解する入門書 

!して適當といへやう。

©AL TORENTO, de Stellan Engliolm, eid. de
Eldona Societo Esperanto, Stockholm, 1934;
93 p. prezo. 1.20 kr.

エングホルムの厳初の原作小說として、ひ 

ろく知られる、スウェーデンの股村の音年の 

淡い戀を取扱ったもの。數密前へロルド社か 

ら出されたのを・再版に際して、スウェーデ 

ンから出すことになったのでちる。

△MIMI PINSON, de Alfred de Musset, trati.ノ
de M・ Kethef, eid. de la Esperanto Instituto,
Venio, Nederlando, 1934;15x21 cm. 44 p.
prezo Cl 50 圖〒 2 錢）

作者ミュッセは・十九世紀フランスの浪漫 

派に屬する悲痛と絕望の詩人として知られて
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ゐる。ここに譯された小說は、その作者のも 

のとしては非常に異色めあるもので.その當 

時の缪生たちの・パリ好みの戀愛生活の一而 

を取扱った、潑刑として.また機智に富んだ、 

おもしろく讀める作师である。 ・

△IVAN しA MALSAĜULO, de Leo Tolstoj, 
trad. de V. A. Ŝrikov, eid. de Esperanto- 
Kcnkjusa, Tokio, 1934;11X15 cm. 61 p. 
prezo 40 錢。

トルストイの短篇小説:として名高い「イワ 

ンの馬鹿」のS«刻版。文體はきはめて平明で 

あるから、中等程度の讀物として適當であら

★VILAO APUD LA MARO kaj EN LA TOMBEJO, 
de G. P. Stani ato v, trad. de II. Krestan。爲 

eid. de Cina Mondlingva Librejo, Pejpino, 
1934;14 x 20 cm. 47 p. prezo 0.40 sv. fr.

"Bulgara Antologio ”中から拔いて、これ' 

に金克木氏が漢譯と脚註を加へて、對譯舉習 

靑としたもの。「世淒小叢書」第一册。

政 治 丫/

★I? EĈ RO P ANISMO, de Josef Zapner, eid. de 
TTŜE-EllO, Timisoara, Kumanio.

USE とは !7nuiĝint^ Ŝtatoj de Eŭropo の 

意で.ヨーロッパ聯邦の成立を提唱するもの 

であるが.それの動機は、アジアの勃興に對 

抗するためといってよくヽその機關誌 Eho 
には、特に、排II的色彩が濃厚である。この 

小著作は.その主義の綱領を示したものであ 

る。排他思想にエスペラントが利用される矛 

盾は、その矛质そのものが、エスペラントの實 

用的水準の高まりを示すものであるが、どん 

な?呂によってにしろ、エスペラントをさうし 

たものに利川されることは、さだまだ宜傅の 

期を脫しきらない現代のエスベランチストに 

とっては甚だ遴惑な次第である。 /

△LA JUDA ŜTATO, de Dr. Theodor Herzl, 
eid. de Literatura Mondo, Budapest,1934;
13 x 20 cm.140 p. prezo 2.70 sv. fr・
殆んど人類の歷史が初まって以來と云へる 

ほど長い年月にわたって.常に新しい問題で 

あるユダヤ人問題についての現代的解決策試 

案である。著者Herzlは1860年ブダペスト 

の產・彼こそモーゼの使命を傳へうけたもの 

として.モーゼ以後三千數百年虐げられた、 

國土なき國民の間に、王者以上の尊崇を得た 

人である。

本書において、著者はイスラエル再建にっ 

いての計甕を、いろいろな詳細な點にまでわ 

たって書いてゐる。（例へば、軍備は、阈語の 

問題は、阈旗は、等・々にいたるまで）。

★ANKORAŬFOJE PRI LA GENERALA DIFE- V 
RENCIGO DE LA TRUNKOMUSKOLARO ĈE
AMNIOTOJ, de Seiho Nishi, Prof. de Anato
mio, Imp. I^niversitato, Tokio, represita el 
Folia Antoni ia Japonica, B:in<l XII, IJeft 6 
(Dee.,1934).19 x 27 cm. 8 p.

Malnova samideano, Profi D-ro Nishi, nxm- 
f()je publikigis sian laboraĵon en Esp. kiel 
daŭrigon. Ni fieras ke inter ni, esp-istoj, 
trovigas eminenta fama anatomo kiel D-ro 
Nishi. Ni esperas ke li daŭre publikigu en 
Esp. ヽ

★LA KEMIA SIGNIFO DE “HARDIGO” EN LA 
JAPANA NORMARO POR PORTLANDCEMENTO, 
de T・ ^raeda k. K. Syozi, rcp. el Scientiflc 
Papers of the Institute of Physical & Chemical 
Kesenrch, eldonita de the Institute of Phvsi- 
cal & Chemical Research, Tokio, februaro, 
1935. 19x26 cm ・ 9 p.

Neniam lacigebla samideano S-ro Maeda 
ĉiam publikigas siajn laboradojn en Esp. Jap. 
esperantistoj ĉiam fieras ke ni havas tiel 
fervorajn eminentulojn.
★la kaDzo de la influo de aldonitaj ハ
SUBSTANCOJ AL LA MALM0LIGA RAPIDECO
DE GIPSCEMEN O IIL, de Sigeru 丫amane, 
represita el理化學硏究所抄錄、19 X25 cm. 
folio.
★INTERGENRA HIBRIDIGO EN CICHORIEAE, L
Hibridoj de Crepis Capillaris kaj Taramcum 
platycarp)tm de Y. Sinotd kaj H. Ono, repre
sita el the Japanese Journal of Genetics, Voi. 
X, N-ro 2; Dee. 1934.18 X 26 cm., 5 p・ kun 
japanlingva resumo.

Fervoraj samideanoj D-ro Y. Sinolo kaj II. 
Ono la unuan fojon publikigis sian laboraĵon 
en Ksp. S-ro Ono decidis poste daŭrigi publikigi 
sian studaĵon ciani en Esp.

雜 /

★JARLIBRO DE LA ESP. MOVADO 1934 de
U. E. A. Ql・5xl6cm・）

內容わ昨年度にあった記歩がなくなり外觀 

も元のようになった。それに新生 UE.A.に 

なったので卷頭に圖表巴】個を以て關係の說明 

がしてある。そこで本書の眼目たるAdresaro 
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de la Delegitoj kaj grupojの部分でわ新生に 

よって制度が變った直後で本書の編裨中にわ 

其の全部がまとまらなくて完仝を期し難かつ 

たのわ殘念であるC特に□本など）。!okoj de 
la D.の數（一都市數人のものもーとして計 

算）と其の國の數及び空席となってゐる數C询 

年あったもの）を調べて見たら下記の通りで

あった。

Jaro lokoj de la D vakas nacioj
1932 1981 6 73
1933 1936 6 74
1934 1914 57 76
尙 Esperantistaj Propagandaj Organizaĵoj 

aŭ Landaj Asociojの數わ昨年39あったのが 

今年には40となった。

上記の樣なD.の數とかわ各國別に調べて出 

來得れば數年間のものを載せてもらうと便利 

である。今年度でわクランスが親切に調べて 

出してゐる〇 （Itoo-Kooiĉi）

辭 典
r ノ .・ゝ•"甲

★JAPANA-ESPERANTA VORTARO, de Hiro- 
（kazu Kaji,梶弘和•和エス辭典ITnua kajero 
（A-Gaikoku）, eid. de Esperanto-Kenkjusa, 
1935. 13x18.7cin. C四六版）ii+96 p,價80 
錢C特價eo錢）〒4錢。

け言にもある逋り杞氏が大正九年かし着手 

され大正十九年に豫約募集（本誌同年九”號 

に豫約廣吿揭載）を發表と共に一匡印刷所に 

て植字に着丁•されKの中程位まで進扌歩紙 

型に作製されたま、中止されたものである。 

その後その儘になってゐたことは大變惜しい 

ことだと我々も考へてゐた。（字引を紙型の 

まゝでおいたとていたむわけではないがダン 

ダン出版價値は減ずるものだから）。今度愈 

々仝體を六部に分って出版されることを計畫 

されその第一分册を發厅されたことは何より 

もおI!出度いことである。經費の都合で分册 

にされたことは不便にちがひないがまづやむ 

をえまい。C本書は慢中辭典でなく机上に備 

へるを目的とするもの故——そして紙型の儘 

うづもらすよりもよい）。

四六版で各頁43行二段組C六號活字）で 

金骼で約七百頁との事であるから全體の内容 

け 新撰和エスに及 ばぬにしてもnacia-espe- 
ranta vo rtli roと してはampleksaな も のゝー 

っで千布氏の大成和エスの一倍半位の分最が 

もらう。

辭典の批評は十分辭典を使用してからすペ 

きで評者の得意とする一ニの譯語の適否を以 

て全體を批評することは無茶であるから譯語 

についてこゝでかれこれ批評をしない。唯大 

體を通覽するに從來の和エス辭典・と大差なく 

千布氏のものと比較して語數は大いにふえて 

居ると思ふが譯語を入れる態度には別に大し 

て新味を見出されないことはやゝ淋しい。

譯語の一々については十分しらべぬとわか 

らぬが大體妥當なもので結構である様に思 

ふ。今秋仝卷完成”喙定であるとの事だがそ 

の完成を祈ってやまぬ。

•,敎科書•獨習書::

レ
◎DR. SZILAGYPS KURS I ESPERANTO, （Med 
liisovningar och illust artioner de Ferenc 
Szilagyi, eid. de Forlagsforeningen Esperante 
u.p.a., Stockholm, 1935, 14.5x21.8 cm・ 96 p.> 
prezo : 2 kronoj.

D-ro Szilagyiはハンガリー•プタペストの 

生れ しiteratura Mondo の同人b Trans la 
Fabeloceanoで文名をはせた人〇近年スエー 

デンへ 彳亍って 各地で 白 分の 發案に なる pro
jekcia metodoでエス語の講習をgvidiして 

人氣を博してゐる人。この本は彼のinstru- 
meto<loを公開したもので二百六個も繪を人 

れたものでその繪（主として漫畫）を題材とし 

てエス語を敎へこんでゆくカ法である。全體 

を15課に分って一通りの文法を覺えこむ樣 

にしてゐる。各課の終りに短い文法の規則が 

スエーデン語で書かれてゐる。

彼のこのmetodoは仲々而白いと思ふ〇 — 

課の終でしめく くりのため文法を敎へてゆく 

方法は猶更結構である。我々は單にparolo 
一點报りよりも文法を併用したこういった 

metodoが□本へ輸入されることをのぞみた 

い〇 rekta metodoを研究する人々やエス語 

を興味本位で敎しへようといふ人々が本蒔で 

大いに研究してほしい〇スエーデンは紙の國 

だ。この國ででるどの本も紙質が最も優良で 

ある。

★エスペラント四週間 小野口I幸雄氏著。四 

六版278頁、價1.50圓く〒8錢）.大學書 

林發厅（第三版）。

大學書林四週間双書Q一で旣に本誌 <1932 
年3月號）でrecenziしたものの加版〇この 

版で多少訂正卑補されたとの事。いろんな點 

で著者の獨自ん特色を發掘された獨習書でち 

る。
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英語の先生なればこそ

エス語を學び1敎授す

卡厂5•- •:V -■ 菅野祐治

愛する友よ。

君はこの蘭の手紙で私が英語の敎師であり 

ながら何故エスペラントを勉强し.人にも敎 

へるかと尋ねられた〇それに對して私は、英 

語の敎師なればこそ、初等英語を本當に敎へ 

たいと念願す扌しばこそ・エス語を硏究し、人 

にも敎へるのだと御答へしたい。

日本語と英語との開きは一般に考へられて 

居るよりも遙かに大きいのだ。語脈の同じい 

佛斶其他西歐の子供ならいざ知らず、U本の 

十三四歳の子供にすぐに英語を敎へて本當に 

分らせようとする事は.丁度習字にたとへて 

楷書厅書のまだ少しも書けない子供に直ちに 

草書を敎へて.それが上手に書けないと云っ 

て怒ったり、じれったがったりすると同じ事

な話だが・私は過去*  •數年の間・每年

日に三度づゝ、小學校から入って來た許りの 

一年生に英語を敎へてみて・やっとそれが分 

ったのだ。その間私は本當に英語を分らせる

爲に種々の敎授法を試みた。いろ、兀の人家 

の就を用ひても見たし・又それらを綜合して 

私見を加へ■「中等敎育に於ける英語敎授法の 

辨證法的考察」と題して一小論文を草し.新 

たに一敎授法を創案して用ひても見た。悉く 

失敗した。理論上は兎に角、實際に於て悉く 

失敗した。私は非常に苦慮した。本當に職を 

辭しょうかと思った事もある。そして百方苦 

慮を遠ねて居る時.偶然カナモジ運動の宣傅 

文が眼についた。それには次のやうに書いて 

あった。 . 「:

「義務敎育に於て、子供の精力のあらまし 

は漢字を覺える事に使はれて居る。それにも 

かゝはらず小學校を出ただけでは、端書一枚 

すら滿足に倉み書きが出來ない。敎へ方が惡 

いのではない。子供がなまける爲でもない。 

覺えられない樣に出來て居る文字を覺えさせ 

ようとするのが間連って居るのだ。」

この文句は私に次の樣な疑問をいだかさせ 

るに到った。「かく迄努力して尙奏效しないの 

は.敎愛去なんかの罪ではなく、英語そのも 

のゝ中に何等か本質的な理山が內在するので 

はなからう力〉。」私は先づ英語の本質を究めて 

みなけ才しばならぬ。それには英語の外に立つ 

て見なけ;kばならない。力、く考へ及んだ時自 

然に思ひは七八年前物好きから僅か一週間か 

そこら講習を受けた許りで其後づっとほって 

あるエスペラントに向った。折よく井常に熱 

心なエスベランチストに遭遇し、極力勸めら 

れる儘新たにこれが學習を始めてみて驚いた 

これだ!私が年來探し求めて居たものは!こ 

れこそ私の爲に用意されてあった・のではな 

カゝったか。私は今迄何をして居たんだ。

私は狂喜した。物に憑かれた樣に、夢中で 

講習書に讀みふけった。そして初めて私は本 

當に英語全體の姿をはっきり觀て取る事が出 

來た。果して從來如何に苦心しても一年生の 

英語の摂業に滿足な效果を擧げ得なかったの 

は私の敎授法の硏究が足りなかった爲でもな 

く、乂生徒が不勉强だった爲でもない實にH 
本語と英語との間の開きが、一般に極めて漠 

然と考へられて居る以上に、餘りにも大き過 

ぎるのだ。その間に何等力、の橋渡しがなけれ 

ば到底滿足に彼岸に達せられるものではない 

のだ。そしてその橋渡しこそエスペラントを 

措いて外にはないのだ。

この甜は何れ更に機何を得て詳論したいと 

思ふ。でなけ九ば到底君には心から頷いては 

頂けまい。今は餘裕がないから取敢へず項目 

だけを擧げて見ようと思ふ。

先づ發苗に就て・

ー、一字一音C一の文字の發音は二通りは 

ない）•音一字c一の音を表はす文字は一つ 

Lかない）これが發音學上の理想であり・こ 
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の黑幼心見て英語は實に世界最惡の國語であ 

る事は衆知の事實だ。然るにエス語は文字通 

り一字一言、一音一字だ。卽ち綴ってある通 

りに發音して讀んで行けばよく又發音ずる通 

りをその儘綴って書いて行けば好い。だから 

エス語に於ては、發音と綴りと云ふ事に就て 

少しも腐心する必要はない。この點初步の生 

徙も先生もどれだけ助かるか分らない。

二.英語の母音の數は二十個.エス語の母 

音の數は日本語と同じ、アイウェオ、この五 

っだけ。君、先天的に「アイウェオ」の五つ 

の區別しか出來ぬ日本人が.然も子供が二十 

の母音の使ひ分け聞き分けが果して出來やう 

か。然も日本語エス語は母音本位の言語であ 

るに對し英語は子音本位の看語であるに於て 

果して英語は外國語入門として、日本人に最 

適なものだわう力、。

次に文宏に就て

狀態を表はす動詞と.動作を現はす動 

詞とでは.英語に於てば疑問文.否定文の作 

り方が違ふ。これが君も知っての通り一年生 

には一番の苦手だ。エス語では全然そんな事 

はなし。

二、 エス語の文法は僅か十六ヶ條・一の例 

外なし。英語に於ては如何。然も自然に發達 

して來た言語だけにヽ純帘こ謚理的に見てそ 

の言ひ表はしの方法に餘りにも不合理な點の 

多い事は君も痛感されて居る事と思ふ。

三. 更にエス語に於ては特殊の造語法ある 

爲に一つの單語を覺えたら・それがどれだけ 

の單語を覺えた事になるか分らない。どれ丈 

有難いか分らぬ。一年生が・番困る事の っ 

は單語を覺える事ではないか。

友よ、中等學校五ケ革間.“番の苦手は何 

と云っても英語だ。これが分ればその五年間 

は文字通り「人生の春」だしヽ分らなければ 

五年間「苦い、、苦しい」で通さねばならぬ 

氷电英語が分る力、分らないかは初等英語、 

一年の英語が分るか.分らないかで決するの 

だ。かく考へる時・我々一年の英語の擔任者 

の責は實に重□.大なりと云はなければならな 

いではないか。「私は十年の苦悶の結果やっと 

光明の世界に到達I得たのだ。有頂天になら 

ずに£居られないではないか。かつて「一切 

衆生を悉く濟度せずんば我正覺を取らじ」と 

念願した聖者もあったと聞く。その念願がそ 

の儘今の私の念願だ。厂生徒一人殘さず分らせ 

たい。分って貰ひたい。」しかも其の分らせ得 

る道が遂に發見されたんだ。君どうか共に喜 

んで吳れ。

第一學期私は每日の英語の授業め外に、特 

に希望者にだけ一週間二回.放課後エス語課 

外講義を行って見た。今度こそ見事に成功し 

た。彼等講習生の英語の成績はすばらしくよ 

くなって來た。それで更に一學期の英語の成 

績が惡かった連中の爲に.特に暑中休暇を利 

用してエス語の短期講翟を開き、學力の補充 

を行つて見た。その結果も十分に私の意に滿 

つるものがあった。?T.敎師として何が愉决 

だと云っても・自分の技業力汁分生徒に了解 

される位愉快な事はない。私は十年にして初 

めてその喜びをぴ樂する事が出來たのだ。今 

や私にとって毎日の英語の授業は仕事ではな 

くて、樂みだ。私はスエペランチストとなっ 

って初めて本當に初等英語を敎へ得る資格を 

得たのだ。これが私が英語敎師でありながら 

何故エス語をやるかとの君の問に對し■「英語 

の先生なればこそ」と御答へする所以である

新 刊

新撰和エス畔典 2.50 6

エスペラント會話 •40 4

近 刊

エスペラント醫學文集

（ハ木博士編）

飜譯 實 驗 室

く中垣虎兒郞著）

日 本 卑 記

C野原休一著）

文藝讀本 沙 篇

C三宅史平編;）

文藝讀本 北 歌 篇

（髙木リ丄編）



116

內地報道
2月22日 一3月2!日迄に到着の分。報道は日本文で迅速に。寫眞は 
秦紙なきもの（寫眞說明はその裏へ:）。地方會誌を以て戟道に代ふるをえ 

ず。報道締切前月十日前後Ĉ十日以後到着のものも編輯の«I•'合でのせます;）。

日本文學の海外進出をエスペラントで

AELA カ心 Japana Antologio 
エスペラント文學硏究會で飜譯中

ョ-ロッパから現代日本文學選集がエスペ 

ラントで出る----「よ 匕:’• /

エスペラント出版界の革命的存在として目 

磴ましい活動を績けてゐるAELAはゝ1936 
年度配本に Jay>ana Antologioを加へること 

になり.その編輯と飜譯をエスペラント文學 

研究命へ依賴して來た。“亠

1932年秋の第20同日本エスペラント大僉 

で、エスペラント文學の發展を冃指して創立 

された同會・は、一昨年の本誌七月號で很道の 

通り、學會後援の下に龊譯konkursoを催し 

たところ良好な成績を收めたので、大がかり 

なI」本文學選集の編算を計剳してゐたことは 

本誌昨年二月號で報道の通りで、その刊行・は 

學會で引受けることになってゐたのであるが 

この交涉を受けるや.種々折街Q結果、最初 

の豫定を變更し・先づ第一卷をAELAから 

出し、續卷を學苗から出すことにした。

それ以來飜譯すべき作品、縱譯擔當者鱗種 

々逢考中であったがヽ三月十I!夜三宅氏宅で 
衣員の會合を行ひ.これらを決定した。

作胡は、下記の通り、現代日本文學史上に 

一躍進を見せ1916年から25年までの期間 

に最も活躍した諸流派の代表的作家のものの 

うちから選ぶこととし、飜譯は同會の主要命 

員と上記コンクールソに應募し當選した者を 

動員して之に當らせることになった。

なほ最近同名のJapana Antologioの刊行計 

劃を發表し投稿券制度によって飜譯者を集募 

してゐる向があるとのことであるが、こオしは 

エスペフント文學研究讨のJapana Antologio 
とは仝然無關係である。Cエス文硏究會報吿）

Japana Antologio 收容作品

谷埼潤一郎:お國と五平。武者小路實篤: 

未定。有心武郞:小さき者へ。志賀直哉:小 

僧の神樣。里見荐:銀次郞の片腕。菊池寬: 

關學事始。芥川寵之介:みかん。宇野•浩二: 

簸の中。佐藤春夫:田園の憂欝（抄:。岸田国 

士:紙風需。橫光利一:未定。川端康哉:伊 

豆の踊子。池谷信三郞:望鄕く抄）。秋田雨 

雀:阈境の夜。葉山嘉樹:セメント樽の中の 

手紙。林房雄:繭。黑島傳治:豚群。

第二囘飜譯コンクールソ
學會とエス文學硏究會共同主催で

上記の通りエスペラント文學硏究會では 

AELA版Japana Antologioの仕ゆに愈々着 

手することになったのを機會に、以下續々刊 

行すべきその續篇の飜譯を擔當すペき隱れた 

冇能な技術者を見出すために第二囘飜譯コン 

クール"を催すことになった。

時恰かも新・淡和エス辭典も完成すること 

なってゐて、その盛況も豫想されるところで 

あるが.型會でも、一面には和エス刊仃を紀 

念する意味と、他面Japana Antologio紬箔 

の刊行當事者として、進んでこれが共同主催 

を引受けることとなって、目下規定に就いて 

硏究中であるから、詳細は本誌來月號に發表 
の豫定である。 ・' .・、亘

このkonkursoはあくまで逸材發見が目標 

で、情實や政略尊一切拥:除し、全國の同志の 

參加を歡迎し、應墓者の資格に何等の限を設 

けないから、期彳$して彳またれよ。

世界的の氣象學雜誌にのる 
本誌揭載の田口氏論文三篇

昨年本誌に出た神戶海洋氣象澄の田口龍雄 

氏の論文三篇が氣象學の權威で同志である 

W. Kcppen氏の好意により氣象學の最荷級 

誌 Meteorologisclie Zeitsclirift に HI ることに 

なった。これ同氏の名譽のみにとどまらずこ 

の機緣をつくった木誌としても大變よろこば 

しい净でちる。

猶ゝ同氣象臺からでてゐる「海洋時報」和 

文）に同氏が今囘「黒海の研究」といふ論文 

を!Hされるがそれの圖表はエス語でか、れる 

との事でちる。く圖表のみは從來英喬で書くの 

が慣例）。エス語の進出のため慶賀にたえぬ。 

なほ同氏は“ La Kirgizo "の抄譯を［地理 

學」にのせられたとのことである。
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明年度大會は札幌へ 

明後年は東京で

昨年の全道大會で明年の第24冋日本大會 

を札幌に招致するの運動をなす事に決定した 

が今度いよいよ期成委員會を組織實行運動に 

とり力、ゝった。

事務所は札幌市南六條西I・五丁目北海道工 

ス聯盟本部。

委員長相澤治雄

委員 中村久雄、渡邊隆志・坂下淸れ原 

田三馬、福田仁一、丹貞一、小田島榮ゝ岡垣 

千一郞、長谷川守、武田威勢、三崎豐市、木 

村喜匸治、佐藤徳治、睦本五郞.浪越春夫。

各地報道

東京
★學會例會 每水B^Ho Fabeloj
nrをよんでゐます。c費無料）一般

參加歡迎。

★Elektro-Esperanto-Grupo 自稱シュナイダ數 

氏、白銀上の記錄的跳躍は?だがより輝しい 

飛躍が本年を期して展開されっゝある。令2 
月22 口臨時會合:1.機關誌三月末發行C印 

刷交涉高岸、高木兩氏;）以後隔月に、何處も 

同じ財政的其他に困難が横はる、熱意が其尊 

を吹飛ばすだらうが同好の士の御入會を會費 

年一!KC郵便切手可）。2.每月集る論文、記事 

等の徹底的批評を時間的址的に可能ならしむ 

る爲タイフ.〔谷口氏:し前以て3E布する方法 

復活、早速3月分として林、川口、大木三氏 

のもの5ツお願ひ。3.協議等凡て流線型時を 

効果的に、雜談の外嶄新なるアランヂヨ〈高 

岸氏）で會話も持たれる答期待は大きい。4. 
對オリムビック5年計畫にも言及。〇3月8日 

例會:見透がついた今日諸計畫が具體的に實 

行されっゝある。1•新に每月Bulteno發厅 

の提案・直に實彳了。2.名簿作成中、一般同好 

者よりの御通知を。3.宛名變更:東京市麻 

布區三河墨町13高岸菜次郎氏方（.會長）尙副 

會長高木貞一氏〇 <>4月7日口曜亟苦しい冬の 

覊絆から脫して明朗早春を郊外の散策に求め 

る答。午丽9-!〇新宿驛一ニ零待合室集合、 

目的地? 一般の參加歡迎。

好…》・★横濱エス會--- 〇Verda Jupitero
横拔——每木曜19時よリ有隣發にて。

2月14日、原友次郎氏缺席の爲流會。2JJ 21 
日、ロンド指導方法を中心に各自” viglaな 

討論が行はれた。2月28日、最近讀んだ木の 

感想〔富盛源太郎氏う---BehrendtのZ. cu

仙卑驛頭に渡滿の吉田博士をお < る仙廉工 

ス會の同志。〔左より〕菅原・誓間、佐々木. 

吉田博士・鈴木、島貫.庄司の諸氏諸嬢。

estas poeto?について興味ある話。3月7日 

Vortoj de Macue Sasaki を teksto としてく坂 

本忠子孃）。〇3 Hの委員會一3月9日夜有 

隣堂にて〇 ヽ :.

★YMCAエス會—— 每火曜18.5-19.5時童話 

讀本にて初等部指導。引續き21時迄用書Al 
Torentoで研究會をもつ〇

★ Rondo Amikiuo-----每金15-17時有隣堂に

て佐々城松榮遺稿集をよむ。◊大野太田嬢送 

別會——ロンド誕生以來熱心な同志大野富子 

孃及び昨年來熱心な同志太田孝子孃が共に東 

京へ移轉の总ロンドを去られることになった 

ので3F]11日夕博雅にて送別會をやった。出 

席8名。◊事務所を今度中區仍勢佐木町2978 
坂本方へうつした。

★神奈川ロンド---- 月19.5時より平川町

83保坂氏方。Revizoro輪讚中。

ね ★ ★仙臺支部★仙套エス會創立以來永
仙!呈 らく仙臺のエス運動のためつくされ 

たpioniroであり支部長であった吉田松一博 

士は今庚滿洲國哈爾濱滿鐵病院小兒科長とし 

て赴任される事になったので送別會を開催。 

明治製菓に於て18時より。土井噪翠氏.菊 

澤季生氏を始め中村、替原、島貫.庄司、佐 

藤、佐々木.鈴木、霎間等各自感想をのべ名 

殘をおしんだ。 ・ ;

评4* *甲p协・十仙をエス會長として活躍さ 
応、t去rI孑」・ れた仙臺鐵道蹒院長醫學博 

士平野子平氏は頃來ドイツ伯林に留學硏究に 

いそしまれてゐたが今年六月の歸朝をひかへ 

不幸敗血注にか、られ手術の効なく逝去され 

たとの通知あり。去る3月21313時北山輪王寺 

にて吿別式が行はれた。菊澤氏仙毫支部を代 

表して弔辭を讀まれ荻谷氏は鐵道エス會を代 

表して弔辭をよんだ。其他同志參列。こゝに 

懣んで御遺族に哀悼の微意を表明致します。
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◊2JJ23日.吉田博士滿洲へ赴任されること 

になった。何分急に早くなったので十分通知 

できず。21時30分出發された。严發前寫眞撮 

影:寫¢1參照っした。同博士のHarbinoでの 

御活耀と御多幸を祈る。◊每乃第一及第三木

II II進堂階上に於て19時からbabihwla kun
sido をもち盛況〇

★仙臺エス會 ザメンホフ祭——咋年12月15 
日19時より精養軒で開催。土井晚翠氏夫妻、 

松隈博士、黑澤、菊澤の諸氏を始め多數參加。 

餘興に「荒城の月」「越後獅子」尊歌ふ。22時 

散會。（この報導が故のため揭載後れました人 

典ド・] ★盛岡エス磨ーー〇2月13日輪講會。
価" 後松本日宗師のparolo u Esenco de 
Budaismonをきく。〇2月20口輪讀後小原氏 

より明晚FERの田小覺太郎氏來盛の由をき

R- 〇.編輯部より——內地報導だけは前月 

18-19日頃まで當方着のものは揭載しますC12
のみ1〇 H迄）。絕封に沒書にせず又次號に 

まわしません。ですからそれ迄に到着すべき 

答の通信が揭載されておらぬ節は至急御注意 

下さい。大抵何かの事故と存じますからお手 

數でも可成同じ報吿を再度お送り願ひたし。

'大いによろこぶ。02丿J21日、田中氏歡迎會 

を公會堂多賀にてもつ。9名出席。旧中氏よ 

り色々お話あり。花卷驛長佐恣氏も同志なる 

由きゝ燈空下くらしの感。花卷及盛岡鐵道開 

拓に大いに力をえた。今後を約し散會す。岩 

手日報に記事がでた。〇2月27日.松本氏の 

紹介で工藤慶太郞出席。勸業銀行に御勤務. 

尙同銀行内に嘗ってEsp.をやった人一ニあ 

るので勸总綠化に努力せらるゝ筈。の3月6 
日.工藤氏へ大川氏初等講義のかたわら他の 

出席者は輪讀。〇3 nion本角第一囘溝習を 

うけた束雅井郡舞川の伊藤敏夫氏久し振で來 

訪〇大いに嬉しかった〇

r.r M! ★札幌エス倉ーー2月17日ゝ札幌鐵
・しP光道エス會と合同にてスキー行。土佐 

林、小森、仁岸.加藤、相澤.前山崎の 

七氏春香山へゆく。一口を樂しく過した。又 

エス語の宣傅にもつとめた。一行か相澤氏は 

16日よリ手稻山の山の家にむけ單身出發。翌 

十七口春香山の一•行と合流した。山の家に殘 

してきたエス語の記錄を見て未知の同志がノ、 

ガキをくれたのはゆかいな收獲だった〇ひ3 
月6 [|、储田氏（小梅〉、岡垣氏C苫小牧）の訪 

問をうけた。三笠山村の細井氏常地へ轉任。 

スラブ篇輪讀中。

名古屋ルーマ・エス・クンシード創立滿三週 

年記念總會記念寫眞。左より〔前列〕西;協. 

永桶・加熱 林C一）.〔中列〕林、健う・竹中・ 

矢峪ヽ尾崎.毛利.〔後列〕上島、伊藤（太・ 

淺野、戶田、池田の諸氏諸孃。

十 ★苫小牧エス會——¢2 n1H19
"J仅時より工業渡部氏宅に於て苫Ĥ 
Verda Bondo卒業生送別盒開催、會する者12 
名、新卒中旣に就徹決定の向もあり、これら 

年少新進の同志により各地に綠の種が播かれ 

て彳Ĵ・くことゝ思ふ。22時散诉。つ2月26日を 

期し會H村山自助氏の我力に依り苫エ同窓生 

エス會の創立をみた.各地に散在する同窓工 

スペランチストの連絡統一をはかりエス話運 

動の發展に資するをH的とする。顧問渡部隆 

志氏.委員村山自助氏・事務所苫小牧町榮町 

21齋藤方。〇3月7日初講第17囘を以てエス 

捷徑終了、io nよりカルロ輪溝開始す。

艸 ★金澤エス會一2月21n會報及
號律名越配布。出席11名。荒木氏切手 

ー萬枚突破。切手に表はれた地理、歴史、動植 

物その他の種々相につき話あり〇 D-ro Post〇・ 

^arko の尊稱を呈す。三重縣の服部保氏が思 

ひ掛けなく出席K. 〇・協讀及由比氏のAer- 
vojago de Oasku al Taciarai と題するお話 

あり〇次いで今枝氏の上京松田氏伊藤氏の上 

京を夫々報じ各地よりの手紙朋讀。後一同 

subskribiして病中の同志に見舞狀をおくる〇 

出席10名。<02月28日九名出席R: 〇.をteksto 
としてよみ關係代名詞kio, kiuについて由 

比氏より詳細な說明あり。〇3月7日、S名 

出席〇 R・ 〇.を38了後!>nrolado. Vortaro 購 

入の報吿Kosmoの販唆等。學會會計報吿に 

つき論及呂I會の經營支持のため今後伶員は出 

來る限り學會より書籍疇入を小合す。數名不 

二屋にて二次會。奇話上達の秘法發衣あり。 

いろいろ宣傳實彳”こっき協議。03 ）｝14讥 

12名出席。會惓配布。富山縣岩田氏出席。聯 

盟規約を詳細に討議。◊來月のザメンホフの 

命HにはJKより塚不溥士の講演放送をなし 

大々的に溝習會を行ふ徐定。
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★聯盟新規約決定を機に獄橋章二氏主宰の若 

狹エス今では春から活潑に活動を開始。

★富山エス會・も今何余川氏が喫茶店ハコベを 

經管される事になり階上でregula kunsidoを 

もっことになった。c以上金澤よVの報道）

第九回北陸エスベラント大會日程

令埸一高岡市高岡商工會議所

期ロ 五丿］十二日（日）

9.5時 開會式CFspero齊唱、人會準備委 

員、大會々頭、聯盟會頑ゝ地方代表者の挨 

拶、祝詞.祝盂披露）。

10.5時協議命（聯盟英業報吿、提案討議、 

次囘開催地決定）。

12時畫食・紀念撮影。

13.5時大會大學。

講師 瀨川重禮敎授、塚本赴夫博士.小 

寺廉吉敎授の諸氏。

15時 市中見物古城公園散坡。

18時懇親晚餐會。

主催北陸エスペラント聯盟

大會に關する問合せは高岡市守山町角尾 

政雄宛に。

玄門 ★高岡エス倉——〇3月18 ロより5
旳n，］ JJ16 n迄每リ木刚日夜?-9時初等 

満習會開催。エス講習用書使用。指導者志甫 

三郞平氏。Ĉ世話係大塚、關、处尾の諸氏;?。 

會場は守山町H木メソヂスト高岡敎命。◊例 

會——今度上記敎會をかりて金曜日夜7-9時 

例會を開く。同敎窃のpastroは古い同志で 

ある。

ト皐 ★岐阜エス會——去る2月24日ヨセ
吸早 フ・マヨール氏は岐阜エス僉を訪問 

されたG我々はよろこんで迎へ岐阜名所を案 

內し愉快な一日を過した。（寫眞參照） 

攵古严 名古屋エス會——〇2丿J13日19時 
を口能 より束大曾根町小坂氏宅にて二水 

會開健。司角者小坂氏を中心に色々な話題で 

會話の練習が進められ最後に大會規約作成委 

員上島氏より委員會の經過について報吿あり 

出席9名。22時散會。〇2月22日、3月1「［ 

は20 - 22時鐵砲Wj- 口木氏方で中悸輪讀會開催〇 

中等讀本使用。この诃は次遇より小坂氏方で 

催される舍の高等研究會■に合流のため一時中 

止〇 ・

※名古屋ルーマ•エス・クンシード——創 

立滿3週年記念總會を2 n 9日19.5時尙月堂料 

亭でもった。•名古屋の各會の代表者の臨席の

マ吕ール氏をむかへて岐阜エスペラシト會 

右よリ〔附列〕板橋、マヨール、柳原・木村、 

〔後列〕小木曾、加藪・淸、浦野、北村.小 

林の諸氏。

下に司會者池E氏開會の辭。1mpero齊唱の 

後會代表尾崎氏のsalutoっいで市內各グル 

ーポ代表矢崎〔翳大）、竹中（名占屋エス會）ヽ 

淺野（ゝ'ゝICA）の諸氏よりsalutoあり林Cつ 

氏上り經過報吿。事務分掌割當を發表、小宴 

に入り餘興等あリ各自の18番に興じ22.5時 

Tagiĝo齊唱後散會、出席15名。事務割當。 

代表、尾崎元親ヽ總括、酒井、後腰ゝ伊藤（太人 

庶務會計、毛利、戶H仁連絡林C一）.林（健）、 

宣傅、伊爆（・虔）.戶H\外部崩係・上瓠毛 

利、講習、尾峪、池田、林C一）、毛利.出版 

編輯、池田、林C一）、女f、總括、加藤、永 

桶。〇2丿［2 ロ11時より名古屋市内各派（キ 

リスト敎）役者會が南山町學生寮であったが 

尾崎元親氏が13.5時より40分に互りhomaran
ismo k. Esp.の題ドに講演をなす。嘗って工 

ス語を學んだといふ人四五名あり。出席者30 
餘名。の3丿J豫定——初等講笛を引續き短期 

講習を用ひ開講中。中等講習はFabeloj 
中C火曜）。出席者每時平均9名、3丿J1「［よ 

リ每金曜フランス篇輪讀を開始す。

ナ旷 ★天阪エスペラント兪——¢2 H19
山乂 〇 Ĵコーヒ店 しa Trapezoにて 

rEnglioln!のタ」桑原Enciklopedioの記事 

を中心に作者及び其の作品の紹介、進藤Al 
Torento山版常時のK. 〇.誌上批評と外國 

Esp-istojの批評を比較、北歐人としての作者 

の立場を論じ同著中より二三頁朗讀、俣野: 

Homoj sur la Tero讀後感想を述べft）J讀、桑 

原!nfanoj en Torentoの梗牋を•說1き、前篇、 

後篇より拔萃朗讚、川崎作省の語法に就き 

CLujkenに見る如き進步の跡ありと斷じヽそ 

の將來に區目す。侃し第二著中の”cetere“ 
の用法刀如き癖が充分に未だとれて居ない） 

等細心の批評あリ。新しい試みとして和當各 

作品に對する興味を惹起し本を貲った人も出 

來だが.最初の步とて灌備不足、出來得べく 
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んば來命者全部が何なりとも着者のものをー 

諧して來る樣お互に本を交狈するなりして直 

くべきであった〇尙Enciklopedio第二卷揭 

載用の寫压を撮り・別に出席者の翳名を集め 

て著者へ挨拶狀を送る※とする。

2 JJ 26 ロ:大江ビル、フランス篇「信沢翁」 

讀了、「老女の物語」輪讚に入る。

3 B 5 H :大江ビル、大牟田より森氏出席 

定時總會委員半數改選、進藤瑞典新聞«rcn- 
kan）pのEsp.記事¢0讀、フランス篇「老女 

の物語」輪讀ひ＜04”豫定:16日.平野町 

心齊!8筋南入ル„ La Trapezo «にて會話會、 

其他每火曜タ絹笠町大江ビルにて硏究會（但 

9 II R 〇.精讀批？P、23 口、Ksp-I.ernanto 
友の命）。◊春季遠足件豫吿ーー5 n 5FI.行 

先夙川甲陽公園、鎧山大師、廣田神社巡り。 

當「I 9時阪急前集合。車費往復60錢辨當各 

自持參の事。多數同志の參加を希粟。

★新星會一◊週例會毎週土曜□19時より 

用書『日本民族の超源』輪禎。月例會=每,月 

20 n19時より櫻橋農I胡フルーツパーラー2 
階にてEsp.社交クラブ開催。Ilinia Kun
veno Rondiranta = 3 Jj 10 U 13 時よリ同志竹 

内氏宅にて開催。出席考4名。u Infano en 
Torento中拔悴輪讀國際通信及び 玲p・雜 

誌の批評令話の練習停々19時閉會。ひ5 JJ 
遠足大阪エス會と合流。

〒由口 ★神戸エス協會ーー 2 ）i 28 IK
1Marŝu-Rondano中塚光次氏來會個 

人的にRandoと協會との提携を再提議する 

と同時に、自己の我協會諸命合參加許下を希 

望す。3月8日Marsu-Rondo問題に關し臨 

时總伶開催協議の結果多數決を以て、ゝ鸟が匚 

Rondoとはサキに公文章を以って 謝絕せる 

如く提携せざるは勿論、今後 Marŝu-Ronda- 
nojの入盒を謝絕する步に決定〇 3 JJ14 fi. 
野田秀二氏一身上の郁合に依り・記錄委員辭 

任、永井氏當分是を兼任する亭に決定。の3 
“15 II、初等溝習會茶話會.2 JJ W開黑の 

初尊講習は其後數名の落伍者を見るに到った 

が、後II新たに參加する者もあり現在依然丁 

四五名、溝習も半ば迄進んだので、ータ大閤 

記を定め込んで茶話金を開催。出席若17名。 

自己紹介專で販ったが、溝習生中特にsperta 
5-aninoが現はれ大いに意を强くした〇

白ソ. ★喜知エス龜創立-一¢ 2 ）!初句須 
T如 畸町松本氏の提唱により、岛知帥範 

豎校敎頭古澤先生を顧問、赤岡町橋田信行氏. 

須崎町松年冷鹿氏を!^灵とする高知エスペラ 

ント會發生。血ちに第1號機關紙を發行し、初 

等者及ドルマントの喚起に勉む。事務所は須 

崎町昭和病院內。縣內同志の參加を希粟す。

〒彳門 ★學會福岡支部——第3囘）］例會。 
丿DHI闻 !月15日夕用洲屋にて開催、九大敎 

授江崎悌三博士の外遊中のエス談を聴く、HI 
席者10名。◊笫耳囘例會、3 JJ 511 Kiffia 
にて今囘長崎に御菜轉の當丈部評議員江口廉 

氏のため送別會を催す.武谷評議貝の開命の 

挨拶に次いで江口氏の謝辭あり後同氏を小心 

に歡談午後9時半堀內幹事の挨拶を以て閉會 

す、出席者18名、尙同氏は7日博多驛發赴 

任された。◊次囘豫吿、4月15 HOJ）午後7 
時風洲屋にて。

佶计人・★宮崎エス曲——3 n1H17時半 
门より宮崎市內目拔の西村樂器店樓上 

に於て第5何初等講習會を開催、新會員11.名 

中］名sinjorino,舊會員數名參加して和氣ア 

イアイの裡に.渡部氏のEsp.挨拶C杉田氏 

通譯）を終って直ちに茶話會に移り自己紹介 

をなしっゝEsp.に關する紹介、希望等を話 

し合って十時散會した。4卜|の丿J曜よリ毎週、 

号、木ニ囘占山氏講帥として井上氏讀本を用 

ひっゝ熱心に指導してゐる、此度の講習生は 

量に於てよ不足してゐるが質は從來に比して 

確かにpli bonaとイ占ぜらる。硏究會は火曜 

日一囘郡司氏宅で會合「骸骨の舞跳」も終に 

近く續いて Fabeloj de Andersen IIに移る 

緣定である。尙新舊會口合同して春暖の一H 
を樂しきPiknikoにverda atomos佐roを滿 

喫したいと計養中。

レ ★長崎エス會一2丿J15日ヽ例會に 
丄い时 は21名參集。カチ屋町西杓樂器店 

にて近況報吿やら、刷物 Kongresa Krozado 
al Afriko el Heroldoを讀んだ。當地轉勤の 

江口廉氏■富松氏訪問。◊中等满習はEzopo 
を同所で每金曜H19時半よりやってゐる。

h 女大連エス會一前號報道中穗安は
人連 徳安:淸敏）氏の誤。十年度の初會合

で本年は運勤協議大體前號報道と大差なし。 

令費は年2閲とし每遍連鑽街トキワ町の 

Marukita-teejo で命合を開き Rensa Kunsido 
と名付けた。そして19時以後は何時いって 

も誰か來てゐて自由にbabiliできる樣にし 

てゐる〇このKunsidoは勉强よりも實用を主 

とす。

鐵〇道・と・工•ス

聯盟本部3月の拒海:春は初等講習會を 

開く好期である。宣傅も實用價値の伴ふに從 
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って益々力を桔す。講習會は言盘技術確實な 

獲得者を附す事にあり、又運動に新鮮活潑な 

闕士を供給するにも講習・•會は必須である。好 

期を迎へ备會に於て初等溝習を開くべくすゝ 

めて居る。

東京 ♦硏究會 スジヴ篇を讀んでゐる。 

每木後5時より、指導者矢島英男氏。出席2〇・ 

中等謎習修了考も參加して活氛あり〇 ♦Stela
K. 3月16日Temo : Pri akvo司會者武藏 

氏、水をあらゆる角庭より論じた。parolan
toj 數名。金月例會3 H 9 FI會機關誌FEK 
と聯盟機關誌Fervojistoの合評會をなした〇 

出席20餘。G初等講習蒔4月初旬から開く 

答。講伽高橋菊藏氏。期間6週間。每週3囘。 

以上何れも會場丸の内鐵道俱樂部Nova K. 
每木7.00-9.00新佛白十字堂。

京都 輪讀會とバビロー命を令員の勤務の 

都合によって髓時開いてゐる。

郡山 中等硏究會 丿J 3囘位勤務の椰合を 

見て開く。出席者は少なし、が熱心に硏究して 

ゐる。

仙護 會妄平野博士外遊屮他界されたが氏 

の遗志を繼ぎ一同益々盛んな活動をする答。

札幌♦輪讀會給のない繪本を濱了して 

ザメンホフ讀本を初めた。®談話會每週3 
囘畫休を利用して開いてゐる。♦初等溝習會 

3 JJ K旬より開く。用書短期瓣習書。講師三 

崎豐市氏の豫定。（この項靑木氏整理）

「國際語硏究」主催 第二冋公閒硏究會 

4月6日C 土;）午後7時より 本鄕元町日 

木エスペラント學會（文化アポート北へ入 

る1階上にて 來聽歎迎

演題:一

國標語の發普と「J本語口-マ字化

・ 高木 弘

言語學者の國際語思想（主として

Dauzat, Bloomfield, Guntert につ 

き） 竹澤啓一郞

・ 後援日本エスペラント學會

ENCIKLOPEDIO de Esp.のため早速機關 

誌を寄贈された地方伶の方々に感謝しま 

す。全國機關誌の寫眞御希望の方にはおわか 

ちします。三錢切手10枚同封卸巾込下さい。 

大阪市束淀川甌十三西町2の88桑原利秀 

長谷川二葉亭「世界語」の再版を貸して下

・ さい〇

大阪市住吉販濱口町409川«HĜL-

新聞雜誌とエス

★十勝每日新聞¢1）11718日）大衆の中へ

大衆の中から--- 井上一氏。

★十勝每日新聞C3月5日、3月6 H）——小 

さい努力で人きな喜びを--- 中村久雄氏

★ くろだいや新聞C3 JJ 2 ——大牟州エス 

會が各械!から集めた兒童作品及手紙の紹介 

（記爭）

★大牟田每日新聞¢3月2日）—同上記事

★大阪朝II新聞（2 JJ 23日）——國際諮の活 

用（投書欄）——桑原利秀氏

★學友會報（廣烏人學髙師學友會报）第35號。 

ŭ不語の拙い□本人——奧村林藏氏

★金惭タイムス（金澤;、業校友會］英語の先生 

なればこそ——菅野祐治氏

★情報C2月號う——東洋問題とエスペラン 

ト。世界を家とする盲詩人ワシリーエロシェ

ンコの二篇あり〇

★內外新聞評論（創刊號）ーー歐洲新聞雜誌に 

おけるエスペラントの進出石黑修氏Cこの雜 

誌に Kevuo Internacia の subtitolo あり;〇

★大阪毎日新聞Ĉ2月15日）C三亜版）——エ 

藤鐵男氏に關する記事。

★時事蘇番Ĉ2月28 ［〇——霸木淸彥氏の工 

ス語による神話硏究發表に關する記事。

地方會機關誌その他

★Nippon Kokuminsokki （速記）3 號。日本國 

民速記の綴り方について（Toick）,讀み書き 

の練習には根書體で（譯:等。

★Bulteno de KEA （神戶）3 號。El u Verda 
Horizonto " （Ŝaŭmo 譯）、Printempa kanto, 
Printempo Venas kaj C和田）、苦汁苦杯C稻 

蕖）、上海同志訪問會設立（宮本）.Daŭrigiĝo 
（柳）。

★La Lumo C名古屋ルーマ會;）2號。丁ぬ 

Maniero de Bonami Virinon C尾峪譯）、Iu 
Konfemco （Kacu）, A. B・ C. de Anatomio 
Simpla C上島）、Fumcambro （Kacu）,世界語 

新聞き書（林入 エス分解圖表C尾崎）。

★La Abelo CNia Gazeto改題）（其會發行つ。 

2號。國際放送を嗤ふ（岩田）、Verda Patr
olado C 范）〇 '

★Verda Haveno （橫濱）2丿J號。横濱エス運 

動史、Organo漫淡其他。

★Organo de Koti Esp. Societo〔高知）第1號。 

よさこい節（松本譯）〇 Ni ne estas tiel naivsg. 
等〇

★MER （盛岡）2リ號。盛岡鐵道における工 
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ス運動囘sae石出）.動詞の機诧についてく瀨 

川1、Bruo.
★ Verda Stelo （行橋〕2 月號。 Venanta
Momento （田中）等〇

★ Nova Sielo C新星會几 一 JJ 號。Medicina 
Termino en Esp. C僥野）、Kantas la kv3r 
sezonoj （原う、J osakoj-K antoj, Kojiki （、柳） 

'轧

★Ora Delfeno （名古屋）3月號〇大會想出譯 

（小坂）、エス大會に對する所感〔三宅〕。

★ Verda Letero （コレスボレド）3號〇我が交 

通.Adresoの書き方。巡囘手紙等。

★La Norda Stelo （金澤）、3丿］號。東京にゐ 

る金澤の同志（松川人 其他通信報導尊。

★La Fervoisto （鐵道邮盟）3月號。外交團に 

與へたザ博士Q公開狀C小松）、筆のまゝに（大 

場入エスと電話C三崎）、Pri la serpentumado 
<Ie fervoja vagono （武藏）、しetero el Svisa 
Asocio de Esp-Fervojistoj.等〇

★La Transiro （京城）2 號。しa Vojo al 
Kestarigo.其他 〇

今秋の日本大會（名古屋）

の programo
期日については旣に本誌昨年十一月號で發表 

したが9月22 24 口と確定。大體のフ•ログラ 

モは次の如くになるらしい。

第一FI C市公伶堂にて）

8時30分 受付開始

9 時 發會式.學會總會

13 時 講演會

19 時 大命協議會

第二【1 (YMCA^
9 時 分科會

13 時 市內見物、展覽孤丸善）見物

17 時 晚餐會（柬ずしう餘興等

第三II Ekskurso （定光寺・一高藏寺）

卩口 口市エスペラント會（四日市市烏居wr）pq
JJ七日本會主催四n市圖書曲に於て工 

スペラント展覽會開催致しますかし皆樣の御 

出品を御願ひ申上ます。

學密主催エスペラント講習

初等科

仃時——キ月!5日一6月13「1每遍月、 

木兩曜U午後七時から九時迄 

講師久保貞次郞氏

用書エスペラント短期講習書（價20 
錢）（ABCから初め 通りの實 

力を養成する様工夫敎授す）

中等科

□時——4 JJ16 H 6 H14 II每遍火、 

金兩曜H午後七時から九時迄 

講師岡本好次氏

用書 El"Camera Obscura " （50錢 

位）（豫定）

（本を讀む外•一般esp istoとし 

て必要な程度の學力を與へるた 

め耳の綽習や會話等もやりま 

す。徹底的に基礎から學力を築 

きあげる様工夫敎授す）

（
會場日本エスペラント學® 

階上

會寶全期3 10IC前納のが）但 
し學脅々員は2冏 

申込は開溝當口にて可

エス文原稿募集

なるべく 一般的興味本位のもの。 

作品のエス譯の際はすべて高級な作 

品をえらばれたし。

學會Revuo Orienta編輯部

編輯後記 ★閑學取始を譯してゐる大 

崎君は學伶評議貝今後も綺

々力作を發表される答。

★斤.直通君は丘博士の御令息で動物心理の專 

攻者。この話は昨年のザ祭の時のもの。

* Anamnezoの書き方・鈴木君は東北人學の 

醫科の熱心な同志。

★营野氏は金澤商業の先生。同氏のこの一文 

こそみ阈の山等•學校の英語の先生によませた 

いものだ〇

★ H本文舉エス譯listoにおちてゐるもの至 

急御通知下さい。
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エスペラント會話

久保貞次郞編

四月一日發賣

附分類語彙

菊半裁!20  携帶便 
定價40錢•逵料4錢

エスペラント文庫士: 7 |
を々-^

ル五扁!

久保パは高校在學時代炉ら會話や演說に丄りみで東京學生エス聯盟の 

議長をやったりしたし東大卒業後は多上濟々の束京エス・クラブに 

於ても名司何者としてなくてはならぬ人。この久保什の會話書だも 

の誰にも推獎できる模範會話書と云へよう。

その上この會話書はエスペランチストの會介の際にどうしても必 

要な基本的の模範要句を網羅してあるが普通の會活書にある樣なホ 

テル」での會話とか「切符を買ふ時の會話」とか「部屋をかる時の 

會話」とか外國旅行者を冃的とした樣なすぐに役ち、ぬものは省き 

實際必耍な基本語句をかゝさずいれた.ものである。又附錄の分類語 

彙は社會冇般のあらゆる必須語を各部門にわけて分類して排列した 

ものであるから同志と會話の際 々字引をひかなくてもその題冃の 

所をひらくとすべて必要な語彙がでゝきて至極便利である。

エスペラント文庫

第 U! 篇
中垣虎次郞著

エスペラント飜譯實驗室

〔近 刊〕

專T日木エスペラント學會發行



新撰和エス辭典
〇.. > - -

待•望•の•本・書•の・出・現•に•歡・呼・の・嵐・は•全・國•に•捲・上•つ•た

金澤桝野助次郞氏

ゴクシンノワエスノタンゼウィワイモウス マスノ

秋川縣佐藤忠三郞氏

…•…尙和エス辭典を二月中振替で注文致しましたが.三月中旬になるのに來ないのでどうし 

たことかと思ってゐましたが「エスペラント」の四月號を見て漸く判りました。 

どうか最も良心的な辭典を造って下さい。

一八一册しか克らないあの良心。そして.あ《まで良きものをの良心。これこそ綠につなが 

る吾らの精神であることを誇にし友人に吹聽してゐます。

大阪今西賴光氏

岡本氏の新撰和エス辭典は日本からザメンホフ博士の靈にさゝぐるEsperantaĵoの最高の 

ものと確信します。……氏がこの難事業を成就されたのは氏が藥學を學んだ匚］然科學者であ 

るため分析と綜合に習熟してゐたことがあづかって力あると思ふ。

「エス和」は唯日本へエス語を洱入するのみに役立つが勝れた「和エス」により始めて其の言 

詰が完全に消化される。故にこの辭典によって日本のエス運動も剳期的の時代を招來するも 

のと思ふ。……自分は同學のものとして喷本氏の努力に感謝をさゝげます。

名古屋山田 弘氏 ・ I J
待型實に久しかった利エス辭典の出現。とても言辭をぬて盡し得ない大きな欣びです。我等 

の運動わ前進に加速度を與へる流線型機關車の如き同葩典に榮光よあれ。……

大連エスペラント會

• .・ Kiel kaj kiom ni, ĉiuj membroj de Dairena Esperanta Asocio, atendis la naskiĝon 
de la vortaro, estas super mia plumo.... Pripensante pri via entuziasma klopodo daŭrigj 
laboron, kiu bezonas multajn elspezojn kaj tempojn, sed rekompence alportas malmulton 
da materia sukceso, mi apenaŭ ne povis deteni min de larmo en la okuloj. La nova 
verkaĵo, tamen, restos por eterne kiel unu el la grandaj monumentoj en la 

historio de Esperanto en la mondo, kiun niaj filoj kaj nepoj rigardos kun admi rego 
kaj danksento・ Kaj mi ne dubas ke la valora verko, en la momento de ĝia aperigo en la 
mondo, enverŝos brilantan lumon sur la Esperantujon kaj la Esp. movado vigliĝos kaj 
vigliĝos dankĵ al ĝi. Samideane via Dairen Esperanta Asocio.（11名の方々の署名入）

三重縣林好美氏

さて和エス鄭典の誕生正に近きにあるを聞き心からおどりあがってお祝ひ申し上げます。三 

十年來甞白辛ーー云々の詩を目下床にかけてゐます。耶馬溪の洞門を開いた禪海和尙の件業 

を私はいつも讚仰してゐます。

失禮ですが.それと同じ意味て班撰和エス酢典刀犬願成就をことほぎます。 

九年のあひだ寒い日も、暑苦しい日もたまらなくいやな日もおありだった事と存じます。 

岡本さん三月上旬には笑って下さい。しんから心の底からこみあげて笑って下さい。最後の 

-槌で禪海が山國川の岩壁にトンネルを賞き通した時の樣に。

御苦心の結晶が一ケ月たらずして不fiの手へも入るかと思へば心そぞろにときめきます。こ 

んなお祝を申しあげる事の出來る不肖すら光榮に存じます。



齡皐編爲 初版本を獲得せよ!!!
明日芝云はず今すぐ・然らずんば千載に悔ひを殘さん!

必ず初版本をおくられたしといふ中込が殺到してゐる。しかも旣に千三TT部を次破した今日初 

版を千部としたのではどうしても三百人力方々には再版しかおわたしできぬことになる。それ 

て特に初版ネを二千部とすることに決定しました。別に寄贈の百部をのぞき殘リは六百部に滿 

ちません。今すく'御注文下さらぬと永久に紀念すべき初妝本は御手に入Ŭません。初版な入手 

御希望の方は明IIと云はず今すぐ御注文下さい。Ĉ二千部に到達次第締切ます;）。

世界一廉價-世界一內容充實

关もとは2 ini70錢位だったが古くなったのでC190S年發行以來改訂せず）値下・ 

近く絕板となるらしい。

版面大さC平方寸） 活字大サ 貢數 定價
（ポイント）

新撰和エス辭典 2.05 X 4.75 67 C二段） 約5 822 2.501
〔新撰和エス原版;） 3.2 X 7.45 67 C-段） 8 822
Bcnneniann 獨エス 2.6 x 4.6 51 C二段） 8 471 7.80 C 特價 3.90)
Christaller 獨エス 2.7 X 4.4 47 （二段う 8 682 9.50
Rhodes英エス 3.2 X 5.2 55 C二段） 8 569 1.6〇・

Fulcher & Long 英エス 3.25x5.15 53 C:段） 8 356 5.50 (?)
Grosjean-Matipin 佛エス 2.35x4.2 45 （二段） 8 672 4.00
SEU言語委員會人露エス3.15X4.8 45 （二段） 8 736 10.00 (?)

君撰用エスが廉借なことは一度に何萬部も法 

れるコンサイス和英との次の比较でĴbからう

版而 行數 頁數 定價

新撰和エス 2.05 x 4.75 67 C二段？ 822 2.50
コンサイス和英〔初版） 2.05x4.65 64（;一段） 836 2.50

注文は日6各地からやってくる。遠い所では北は樺太（2部）から,南は 
臺灣（18部）南洋サイパン島（1部）から两は屮華民國（1〇部）,滿洲阈 
（10部）から來てゐる................................  

三月十二日迄に取よとめてカ乂書を御計:文下さった 
地方會とその嚼【數は次の如くです。（順序不同）

1.横濱エス協盒U0部〕。2.鐵道エス聯盟C43部〕。3.東京鐵道エス會C 53部）。4.ク 

ララ會〇1部）。5.エスクラビーダ•クルーボC東大醫科）（11部）。6 •慶應エス會（10部）。 

7.學命金澤支部（30部）。&名古屋エス會（30部）。9.長崎エス會（23部）。10.エス 

ペラント普及會（龜岡X10部）。!1.神戶エス協會Cio部）（外に書店12部）。12.熊本 

エス會（7部）。13.舉會仙臺支部（7部）。14 •尼ヶ崎エス會C11部）。15•大阪エス會 

く 25部）。16.大牟田エス會（10部人 17.岡山エス會C10部）。!8.大連エス會04部）。 

19.京都エス聯盟〇〇部）。2〇,學會館野支部G0部）。21.宮崎エス會（14 •©〇 22.四 

日市エス會（6部）。23.飯塚エス會¢5部）。24.髙岡エス會C5部）。25.萩エス會C4部）。

發賣期日四月中旬



新着・再着・入荷案內

前月廣吿の洋書は，すべて,忽ち更切れとなりました。いづれみ後荷註文中 

ですか以，しばらくお待ちくださいませ。

SVEDA ANTOLOGIO
UNUA PARTO—VOL. 2・ ・

菊判200頁•特價2圜40錢・逵糾8錢

この卷には,ラエルレフ初め十四家の作品を集めてをります。入荷僅少 

忽も賣切れの見込み。至急御註文ください。（Voi.!目下品切）

Paul NylGn:
SONOJ KAJ VORTOJ DE ESP.

四六判40頁 

特價35錢•送料2錢

發晋と造語についての硏究

Einar Dabi: •
DIALOGOJ KAJ KOMEDIOJ

四六判48頁 

特價30錢・送料2錢

・エスペラント小集會の餘興に好適

Alois Schneider, Magda Carlsson:
BARBO KAJ ERIKO

四六判40頁 

特價35錢•送料2錢

エスベラント文通取材の手紙小說

Emfrid Malgren:
LA ESPERANTO-KLUBO

四六判31頁 

特價30錢・送料2錢

地方會創立及び運用の好參考書

FACILA LEGOLIBRO 〔エスペラント名作梗槪集〕 勰黑S (?S)

Butler: STEP BY STEP IN ESPERANTO 定價1M40錢
特價1 (?§)

LA KIRGIZOJ ［魏驚鷲驚磊籍望外

財團法人H本工スベラント學會

東京本鄕元町一 •振替東京11325番
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ザメンホフ若作特賣

四月十四Hのザメンホフ祭を記念する意味で 
ザメンホフ諸著作の大特價販賣をいたします

いづれも從來の定價の半獺以下，忽ち賣切れとなる惧れ 
があ5ますから，下記規定參照の上至急御註文ください

t 御註夂は一種類につき一人一册に限る

2. 全股的普及が口的で,部數に限りがあ 

り,講習會川の取纏め御註文は御遠慮下さい

3. 送料は必ホ定額お添へあれ。數部御註 

文つ際も今回は一册一册の送料を申受けます

4.纸?價提イ共は四月中の前金卸註文に限る

5-期:間中に品切れの際は後荷取寄せ分も 
期間中の前金註文者にはこの特價で提供。

6・學會會員の直接註文は更に特賈の一割 

引CŬ!し註文に明記なき限り二重割引せず）。

ORIGINALA VERKARO 鶴彎肾畀! 3oM
渝文・演說•書簡•詩等,ザメンホフ原作の大集成。エスペランチスト 

のき架に必ずi册は備へておヵねばなちぬザメンホフ文献硏究の典據

Fundamento de Esperanto 編爺酒豔 !148
Fundamenta Krestomatio 說,科卑記爭:姑如詩笹 送料4錢

Lingvaj Respondoj エスペラントの言語上の賞間に對し與 
へた够答集。M右から蹴してならない

Proverbaro Esperanta ヨーロッパで人口に呛灸してゐ 

る諺ろ譯。簡潔にして含落多い

Hamleto シェクスピーアの㈣犬傑作の一つ「ハムレット、〇 W・ステッ 
ドは本毒によって初めて応の「ハムレット」を知ったといふ

特價50錢
送料4錢

特價60錢
送料4錢

特價50銭
送料4錢

Marta 高貴な心を懷 < 彼女が何故かかる汚垢の屮に死ななければならな 
かったか。ポーランド第一の女流竹家オルゼシコの悶題の傑作。 送料6錢

文豪シルレルの出世作として,またŭi丿、傑作の一つとして知ら IvdlJloLO^れる「郡盜」。エスペラント課はザメン亦フ噪年老綽の名第。 

匚）〇"; ロシアの文豪ゴーゴリの傑山。羿常に愉怏て辛辣な社會点刺ivevizo!〇 劇こ，今口に至るまで屢々上演される「檢閱官」。

特價£0錢 
送料4錢 

特價60錢 
送料4錢

「acvcc ロりわ厂!;门 モリエルの矗劇として各:;:い「ジュオルジュ・特價40錢 vieorgo jjdnciinダンダン」。川舍貴族を諷刺して痛快・無比。 送料4錢
A A

/Io Rnhnr ユダヤ人怡殺を材料｛したハイネの作 特價4C錢
KaDenO Cie13311（dl6111と,ユダヤn家人1可亦】〇 Gimnazio.送料4銭

Ifigenio en Taŭrido スのイフゲニイ」。 送料4錢

Fabeloj de Andersen I，II, III. 話仝集。 送料4錢

財團法人H本エスペラント學會 
來京市本鄕區尤町一丁 1丨

電話小石川5415番•振替東京11325番
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小坂猾二:聖なる茅屋 

ダンチヒ大會に際して 

ザメンホフ生家の想出 
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ザ”ンホフは如何なる理由で 

如何なる作品をエス譯したか

岡本好次:ザメンホフ 

斷想
エス運動初期時代の 

名士とザメンホフ

定

價

廿

錢(

送
料
二
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岩下順太郞:春の行方
新しい資料による 

新Tザメンホフ傳」

一般記事重要內容

編
輯
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刷 
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行
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綠星警官〔詳註初尊謎物〕田代见二 

和文エス譯〔講評と課題;）倉地治夫 

四月・樱花〔時の會話〕……由里忠勝 

國際的機關〔組織槪要〕久保貞次郞 

普通の殺人〔對譯嚴物〕…田沼利刃 

! 前置詞と琢動の目的格・••小坂狷二

,ラテン語法槪略...... ••・兒山敬一

定價20錢・送料5厘
• •'ペ牛^^

財團法人日本エスペラント學會

東京市本鄕亡町一丁目一三•振俸口座東京11325番
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